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2662ة مولوي، دیوان شمس، غزل شمار

دال، رو، رو، همان خون شو که بودي
بدان صحرا و هامون شو که بودي

درین خاکسترِ هستی چه غَلْطی؟
در آتشدان و کانون شو که بودي

درین، چون شد چگونه؟ چند مانی؟
چون شو که بوديتَصریف بیبدان

نه گاوي که کشی بیگارِ گردون
بر آن باالي گردون شو که بودي

درین کاهش، چو بیمارانِ دقّی
به عمرِ روزافزون شو که بودي

زبونِ طبِّ افالطون چه باشی؟
فَالطونِ فَالطون شو که بودي

اَیم هو کی، اسیرانه چه باشی؟
بوديهمان سلطان و بارون شو که 

اگر رویین تنی، جسم آفت توست
همان جانِ فریدون شو که بودي

همان اقبال و دولت بین که دیدي
همان بخت همایون شو که بودي

رها کن نظم کردن درها را
به دریا درِّ مکنُون شو که بودي
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز2662شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

2662ة مولوي، دیوان شمس، غزل شمار

دال، رو، رو، همان خون شو که بودي

بدان صحرا و هامون شو که بودي

میکهطورهمین.گیرندمیسرچشمهمااعمالوفکرهاهمهآنجاازکه،استانسانمرکزیادلبهموالناخطاب

همانمادرمانشکمدر،شویممیجهاناینواردوقتیکههستیم،هوشیاريیازندگیجنسازمادانید

سرفکرهاباکهذهنبنامشودمیفضاییوارد،بیرونآیدمیوقتیوکندمیدرست،تندمیراتنمانهوشیاري

راچیزيهرو.هستندانرژيرماسیونهايفُاصطالحبهفکرها.هستندبیرونیچیزهايبهمربوطفکرهادارد،کارو

. شوندمیارائهمابهفکربصورتآنهاوکندمیتعریفراآنهاجامعهیاخانوادهباشدمهممابرايکه

میچیزهااینبهما،خونگذاشتهرااسمشاینجادرکهخدائیتیاهوشیاريیاخداامتدادبعنوانمابنابراین

چرخشآنهاگردشباوگردانیممیرااینها،دهیممیجاناینهابهوشویممیهویتهمچیزهااینبایاچسبیم

تندتندکهاستعکسهايتکهمثلواقعاً ذهنیتصویراینکه،شودمیتولیدذهنیتصویریکذهندرآنها

به،شودمیدرستدرواقعهمذهنیمنو. آیدمینظربهپیوستهفیلمسینمایی،فیلممثل،شوندمیعوض

چیزهاییبهمربوطفکرهااین،هستندشدهشرطیفکرهااینو،دیگرفکریکبهفکریکازماپریدنخاطر

.شدیمهویتهمآنهاباماکههستند

هویتدیگربعبارتییا،بدهیمهویتآنهابهیعنی،بشویمهویتهمآنهاباماوباشدمهممابرايکهچیزيهر

آنعینکپشتازماباشدمامرکزکهچیزيهر.شوندمیمامرکزاینهاکنیمیضوتفیابدهیمآنهابهراخودمان

از،هستندمرکزماندرکهچیزهاییایناگرو.دهدمیعملودهدمیفکرمابهدیدآنو،بینیممیرادنیا

آنهاکردنزیاددنبالو.بودخواهیمآنهاحسببرجهاندیدنصدددرمرتبما،باشندبیرونیچیزهايجنس

ایناساسبرودیداین.یماهشدآنهاجنسازاینکهبراي،شدخواهیمجذبآنهابسويهمیشهو.بودخواهیم

.استآوردردبسیارکردنفکردلیامرکز

پشتاز،مرکزمانبکنیمراآن،کنیمدرستذهنیتصویریکاولکهاستاینجهاناینبهآمدنازمامقصود

.شودمیمابقايسبب،داردمینگهراماکهشودمیاعمالیوشودمیفکرهاییسببکاراین،ببینیمرادنیاآن
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میتشخیصدیگرانازراخودمان،گذاریممیخودماندهانمثالًداریمبرمیرالقمه،کنیممیتجربهراجداییو

بامانبچهبا،همسرمانبارابطه،کنیمزندگیدیداینبابخواهیماگر،زاستدردمدتدرازدردیداینولی.دهیم

عدمبه،شودمیختمدردبهسرانجاموخوردنمیبدرددیداین،کنیمبرقرارخدابارابطهیا،کنیمبرقرارمردم

.شودمیختمشناخت

وبکنیدخودتاندیدراآندیدوداریدنگهراذهنیمناگر:کهگفتمابه قبلدرسهايدرموالنااینکهکما

رابطهاینکهبوداینصغیربابازمنظورشو.شدخواهدصغیربابايرابطههر،کنیدبقبولراآنمرکزیت

ایناتفاقپذیرشتسلیمازمنظورو. استتسلیمهمانکردنخمازمنظورو،کندخمراشماتابودخواهددردزا

.ایمبودهاولازکهکندمیهوشیاريهمانجنسازراماکاراینکه،قضاوتازقبلشرطوقیدبدوناستلحظه

همانیا،ستاچیزيهمانلحظهایناتفاقاطرافدرفضاگشایییالحظهایناتفاقپذیرشیعنیتسلیمپس

.خواهدمیمااززندگیکهستاعملی

میتعظیمخدایازندگیبهمثالًاالن،کردیممیتعظیمجهانیاینچیزهايبهتابحالگوییممیاینکهمثلدرست

اشعارخواندن. ببینیمدرستماگذاردنمیذهنیمندیدآناینکهبراي،شودمیانجامسختکاراین. کنیم

میموفقماگهگاهی. کندمیمیسرراخوبدیدجورهایییکداریمماديمرکزکهحالیدرحتیمابهموالنا

راخودمانهم،ببینیمراخداهم،ببینیمراجهانهم،شدگیهاهویتهمایننهیعنی،زندگیعینکباشویم

.کاریمکجايببینمهم،ببینیم

کهشوخونهمان، بکنراکاراینمؤکداًبرویعنیرو،رو:گویدمیانسانمرکزبهابتداهماندرموالناامروزو

فضاگشاییاثردرپسببینید.بوديجهاناینبهآمدنازقبلیعنی.بوديکهبشوهوشیاريهمانیعنیبودي،

رالحظهایناتفاقکهستاالهیقانونقضا،کندمیتعیینقضارالحظهایناتفاقکهلحظهایناتفاقاطرافدر

اولازکهشویممیهوشیاريهمانجنسازما،افتدمیمابرايکهستااتفاقیبهتریناینو،کندمیتعیین

میهویتهمچیزآنباچیزاینبابستهچشمهمینطور،آییممیماناهوشیارنهبنابراین.هوشیارانهمنتها.بودیم

.آوردمیدردکاراینکار،اینآوردمیدردبعد،مرکزمانراآنهاکنیممی،شویم

بهبالفاصله موالنامثلبزرگیانسانهاي. استغلطمندیدکجاي،دارماشکالیچهخوبکهگویدمیمابهدرد

،کشیمیدردکهحالیدرهوشیارانهاالنبایدشما کهگویندمی.استغلطتکارکجايکه دهندمینشانشما

عادتآنبهحاالتاکهرامعمولدیدآناینکهمحضبهچون، کناربگذاريخواهیمیراقبلیدیدآناینکبراي
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هوشیارانهو.کنیممیاشتباهداریمنکندگوییممی،ترسیممیوشودمیایجاددرد،کنارگذاریممیایمکرده

اینبهآمدنازقبلیعنیایمبودهاولازکهشویممیهوشیاريهمانیاخونهمانجنسازدوبارهگردیمبرمی

.ایمبودهجهان

اکسیژنورساندمیغذاکهاستخون،ماستجسمحیاتمایهخوندانیدمیاینکهبرايخون؟گویدمیچرا

میمعنويبلحاظمانباشداگرهمهوشیاريآنو.میریممیمانباشدخوناگر،ماسلولهايبهرساندمی

میحوصلهبی،داشتنخواهیمجاند،بونخواهیمجاندار،داشتنخواهیمآرامشداشتنخواهیمشادي.میریم

.شویممیدردازپر،شویممیافسردهشویم

.شویممیداریمخداجنسازیعنیبشویمهوشیاريهماناگرخوب. بوديکهشوخونهمانهوشیارانهبروپس

دشتمعنیبههمهامونهامون،وصحرا. بوديکهشوهامونوصحرابدان: گویدمیشود؟میچقدرماناندازه

.خداستبینهایتیاستایکتاییفضاينماد

همانجنسازو.باشدخدابینهایت،کنخداجنسازرامرکزت،کنعوضرامرکزتبرو:گویدمیدرواقعپس

اینباشدندرگیروشدنآلودهوشدنهویتهموآمدنازقبل،بوديآناولازکهنهاهوشیاربشوهوشیاري

راآنبشویمهویتهمکهچیزيهرباماضمندر.کنندمیکنترلتاالنکهچیزهاباهویتتیضوتفوچیزها

عینکپشتازاینکهبرايدیگراستواضح.کندمیاداره،کندمیکنترلرامابیرونیچیزآن،مرکزمانبگذاریم

مثل،مامتعلقاتمثل،پولمثلباشدجسماگر،اوبگوییمباشدانساناگر. آنیاکنیم،مینگاهجهانبهاو

.مامنصبومقاممثلما،دردهاي

خاکسترِ هستی چه غَلْطی؟درین 

در آتشدان و کانون شو که بودي

شوندمیآنهاوشویممیهویتهمجهانیاینچیزهايباوقتی،ذهندروجودحسیعنیهستیکهبینیدمی

همانشودنمیعوضمااصلیجنس،شودمیعوضذهندرموقتاًماجنس.شویممیجسمبهتبدیلما،مامرکز

. شودمیجسمجنسازمامرکزفعالًولی.نیستجهانایندرآننظیرچون،هستیمهوشیاري

مینشانهمغلطیدنهمینپسلطی؟غَمیچه،استذهنیچیزیککهوجود،هستیخاکسترایندر: گویدمی

هست؟چیاش معنی.یمانشدهعجینآنباکامالًیعنی،غلطیممیذهندروجودحس،هستیرويماکهدهد
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بلند،نداریددوست،غلطیدمیقالیرويشما. بشویمجداتوانیممیخواستیمموقعهرکهاستاینشامعنی

میموالناندارید؟دوستشما،غلطیممیذهندروجودحسخاکستررويدرهوشیاريبعنوانهمماپس. شوید

.پسشوبلندبمانی؟ذهندرزیادتوانینمی.شوبلند:گویدمیزندگیتکاملیضربانو. شویدبلندگوید

آتشما. استخاموشآتشخاکسترهمانطورو. استارزشبیخاکستراینکهبرايخاکستر؟گویدمیچراو

شمادرعشقآتششماخواستوشماارادهبا.فوراًبشویم؟روشنشودمیآیا.شدیمخاموشذهندر،عشقیم

آتشکهیکتاییفضايیعنیآتشدانبودي،کهشوکانونوآتشداندر:گویدمیهمینبراي.شودمیروشن

.بشویکیخدابابروهست،آنجادرعشق

کهآییمدرمیماوضعیتیبهیعنی.استنور،استهوشیاريتجمعمحل: کهاستاینکانونهمینمعنیحاال

گوییممی،کنیممیتجربهخودماناول.بشودمنتشرتواندمیمااززندگیلطافتوزندگیعشقوزندگیخرد

جوریکاالنمن،شدمآزادجهاناینازمنشدم،زنده،استلطیفخیلیکهبینهایتییکبهمناینکهمثل

قبالً،ستازندگیکنندهفکراین،کندمیکارداردمندردیگريکنندهفکریکاینکهمثلکنم،میفکردیگر

.بودذهنیمنیکقبالًبودند،بیرونیچیزهاي

بیدارکه،ماآوردناززندگیمنظوراینیعنی.توبوديآنجاقبالًاینکهبراي،نیستهمهنريهمچونگویدمیو

حضوربهفالنیگوییممیکه،نیستمشکلیکارهمچون،استماندنبیدارواستدردوذهنخوابازشدن

.بودهقبالًکهرودمیکانونوآتشدانهماناست؟مهمیآدمچرا! استمهمیآدمعجب،رسیده

نشدیمهویتهمکهجوانیسنیندرمخصوصاً،بشودبیشترانسانهاشناساییردهخُیککهشودمیمعلومپس

هاينسخهاما.بشویمآزادتوانیممی،آنهازیرنپوشاندیمراخودمانالیهالیه،نکردیمایجادزیاديدرد،ما

کهکنیم،مینگاههمراآنکهندانوشتهدیگریکجورغزلایندرراموالناابیاتازبرخیموالناازمختلفی

:استبیتاینشایکی

غَلْطی؟ودرین خاکسترِ هستی چ

در آتشدان و کانون شو که بودي

،هستیبیرونکارهايدرگیروغلطیمیهستیخاکسترایندروقتی: گویدمیاستیکیتقریباًمعنیدوهر

،هستیمذاکرهمشغول،هستیبیزنستمشغولمثالً،کنیمیکاريهر،استهستیخاکستراینکهبداناوالً
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کانونوآتشداندرکنیمیکارداريبیروندرکهحالیدرنکسعیولی.غلطیمیهستیخاکستردرکهبدان

.باشدتودرناظرحضورحضوربعنوانپابرجاوثابتقسمتیکیعنی،باشی

وادارهزیرکارآنکهطوريبهبدهیم،انجامراکارمانهمبیروندر،باشیمزندهاالنعمقییکبهماکهشودمی

میتجربهدارمراعشق،هستمیکیاوبایعنی.استکانونوآتشدانکه،باشدماثابتقسمتهمانمدیریت

میشدتمامکهکارم،کنممیدارمهمکاربیروندرو،ریزدمیعملموفکربهکانونایناززندگیخردو،کنم

سازندهبسیارفکرجوراینوکارجوراینوشد،واردشزندگیخرد،کردهمیکانونوآتشدانراکارکهفهمم

. بشوددردبهمنجرسرانجامکه،عملهاوفکراینبهبریزدمامنیتدردهایمکهنیستقبلحالتآنمثل.است

درین، چون شد چگونه؟ چند مانی؟

چون شو که بوديبدان تَصریف بی

میاینکهمحضبه،آوردیمدرمفهومبصورترازندگیذهنی،منبعنوانمایاذهنذهن،یعنی؟چگونهشدچون

درزندگیبصورترازندگیوضعیتشماوشدهدرستذهنیمنیککهشودمیمعلوم،منزندگیگوییم

میبیروندركاینازماوواقعاً،کردتصاحبشودمیرازندگیاینکهمثل،منزندگی:گوییممیوقتی،آوردید

زندگیازمنپس،منزندگیبگویمباشدقراراگر.نداردمعنیمنزندگیاصالًهستم،زندگیخودمنکهآییم

کهراچیزيتوانیدمیشما.بشودجدااستزندگیخودکهخودشاصلازشودمیمگرمناینخوب،جداست

.هستیدخودشبلکه،ندارید،نهدارم؟رااینمنبگوییدهستیدخودش

اینطوريفقط،زنیممیداریماستزبانیقراردادیکاینکهندانیداگر،منخدايومنزندگیدبگوییچهو

نمی،هستیدامتدادش،خدائیتیدشما،منزندگی،منخداي:بگوییمتوانیمنمیگر نهو.کنیممیصحبتداریم

،گرفتشماازشودمیرازندگیپس،منزندگیبگوییداگر.باشیدزندگیازجدا،باشیدزندگیازغیرشماشود

. استممکنغیراینپسشما؟دردیگرماندمیچیبگیرندشماازرازندگیاگر

یکواقعدریعنی،یدمی آدرمفهومبصورتزندگی،کنیممیباورو،منزندگیگوییممیاینکهمحضبهولی

وقتیمثالً.گردیممی؟هستچگونهوچقدردنبالما،بیایددرذهنیبصورتکهچیزيهر،بیایددرذهنیچیز

خوبهمسرمباامرابطهنیست،خوبمالیموضعکههستاینمنظورمان،نیستخوبمنزندگیگوییممی

کنید؟میتوجه.استزندگیهمیشه،استخوبهمیشهزندگیکهحالیدر.دارمدیگراشکاالتیکیا،نیست
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،استسؤالهمهاینهاو؟شداینطوريچراوشدچگونهو؟شدچقدرمازندگیکههستیمایندنبالاش همهما

وذهندریعنی،چگونه،شدچوناینتويبمانیخواهیمیچقدرکند،میسؤال،ذهنیمنیعنی،ذهنیعنی

وقتیو،کنیمزیادخواهیممیراشدگیهایمانهویتهمو،ایمشدههویتهممااینکهبرايهستسؤاالتاین

زیادچراشد؟اینطوريچراگوییممیمرتبماو،داردبرمیراماترس،روندمیبینازیاشوندنمیزیادآنها

.استقضاوتدنبالاست،تفسیردنبالبود؟چیحرفاینازناایشمنظورشد؟کمچرانشد؟

. دائماًندهستهمینمشغولمردم. نیستزندگیزندگی،وضعیتهايچگونگیبهکردنفکروقضاوتوتفسرپس

آنخواهیمیچقدرکههگفتموالناهستم؟چگونهشدچوندرهمیشهمنکهبگوییدکنیدنگاهخودتانبهشما

،هستیمذهنیمانمنيبوسیلهآنهاکردندرستوکردنزیادو،چگونهشدچونآنمشغولماچونوبمانی؟تو

.شدنخواهنددرستموقعهیچآنها،ببریممیبکارراذهنیمانمنقواعدواوصولو

ذهنوجهاناینبهبیاییممااینکهازقبلیعنی. بوديکهشوچونبیتغییروگردشآنبا: گویدمیهمینبراي

اینچیزهايبرحسبمازندگی،ماتغییرات،بشویمهویتهمچیزهابا،کنیمدرستذهنیمنوکنیمدرست

بشو:گویدمیخدااست،فَکانکُناسمش،شناسیدمیشماراچونبیتغییربود؟چونبیتغییریابود؟جهان

.دهدمیتغییرچجوريراشمالحظهایندرخداکه،قضاستبهدادنتنو،شودمی

المکانومکاناندردویممیفَکانکُنحکمچوگانهايپیش

کند،میمقاومت،کندمیقضاوتکند،میتفسیرهمیشه،نیستگويمثل،هست،چگونه،شدچوندرکهکسی

گرفتهدارد،کینهاست،رنجیدهترسد،میاست،خشمگیندارد،درد. استهویتهمآنباوشد؟اینطوريچرا

.آیدمیتسلیمازچونبیتصریفشده،

لحظهایندرخدایعنیفَکانکُن. کندکارفَکانکُندهیدمیاجازهشماکهآیدمیپیوستهومرتبفضاگشاییاز

برو:گویدمیکه،راماشدنچونبییعنی،رامادرونتغییراتورامابیرونیتغییرات،شودمیوبشوگویدمی

درراتغییراتاینزندگیبدهیماجازهباید،بدهیمانجامتوانیمنمیذهنیمنبارااین،بوديکهشوخونهمان

راماچنگ،دهدمینشانمابهراشدگیهاهویتهمزندگی،کردههویتهمآوردهرامازندگی،بیاوردبوجودما

.هوشیارانهبشویمجداوانیمتمیماو،دهدمیشناسایی،دهدمیبینش، به ماکندمیشل
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ذهنیمنازیعنی،هوشیاريتبدیلدر،هستیداستداللدنبالشمااگرچون،بیتغییراتیعنیچونبیتصریف

درهمچونبیتغییر.نیستیدچونبیتغییردرشمااینکهبراي.شدنخواهیدموفقشما،حضورهوشیاريبه

درراماعملوفکراو،شدیمزندهاوبهمااینکهازپسهم،گیردمیصورتبیرونبهذهنازآمدنهوشیارانه

.دهیممیانجامماو،نویسدمیمابرايذهنروي

آییممیماوقتی.کندمیکارحیوانیونباتیوجماديقسمتچونبیتصریفاینو،مابودیمآنطوريهماولاز

همین،مزاحمتهمین.شودمیمزاحماش جسمیهوشیاريودیدش،ذهنبهآیدمیهوشیاريیعنی،ذهنبه

،ترشدههویتهمآنباماوباالترذهنیماندانشچقدرهر. برسیمحضوربهماگذاردنمیکهاستگرفتاري

بیتصریفولیدد هستیدانشمناستدرست،دهستیعالمیدانم،میراچیهمهعالمممنآقا.مشکلترکارمان

بیروندرآنهاگرفتید،یادکهچیزهاییآنبراساس،بلدیدراچگونهبلدید،راچونتصریف،نیستیدبلدراچون

نقدریابایداستساختمانستوناینآقا:گویدمیساختمانمهندسیک.باشدداشتهکاربرداستممکن

.استدرستاینها،رازمینبکنیدنقدریاباشد،بایدمصالحاینازباشد،نقدریابایدقطرش،بگیري

کرديایجادکهدردهاییازبرسیحضوربه،کنیبرقرارارتباطخدابا،بیاوريخردآنورازکهبخواهیاگرولی

اصولآنخواهدمی،کندصحبتهمسرشباآیدمیکهدانشمندخانمیادانشمندآقايهمانبه،بشويخالص

روابطاینکهایمکردهتجربهماهمه.شودمیصغیرباببهتبدیل.کندنمیکاردیگر،ببردبکاررامهندسی

حلذهنیمانمنباخواستیمچههرببریم،بینازرادردهااینایمنتوانستهماوشدهدردبهتبدیلسرانجام

همیشه،بشویمخمماکهستاگیدزناختیاردرهمرابطهکهاینبراي .شدههمبیشتر،نشدهحلدیدیم،کنیم

:نوشتهاینطوريرابیتایندیگرۀنسخ.دهدمیتسلیممعنیشدنهاخم

درین، چون شد چگونه؟ چند مانی؟
چون شو که بوديبیصحرايبدان 

میاوو،هستیمخداتسلیمکامالًبرویمآنجااگرماکهستایکتاییفضاي،گفتیماالنهمینراچونبیصحراي

معنیهمانواقعدر. نیستماذهنیاستداللهايوچندوچونتابعو،استبینهایتصحراآنو،کنچکارگوید

.شودمیقبلی
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نه گاوي که کشی بیگارِ گردون
بر آن باالي گردون شو که بودي

گرددمیکهچیزيهر،وضعیتهاستتغییرگردونو.بکشیراگردونمزدبیکارکهنیستیگاویعنیگاوينه

دراینشماآیا،استاینسوالحاال. استبیرونوضعیتهايتغییرتابعکهمافکرهايتغییرمادر.استگردون

راشماعملوفکراوو؟زندگیبهوصلیدپیوستهوهستیدفضاگشاییحالدر؟هستیدزندگیباموازيلحظه

وکردهجذبراتوذهنتغییراتوکنیمینگاهذهنتبهاالن،نهیا؟آنبهریزدمیراخردشوکندمیتعیین

آندرهستی،اتفاقاتقربانیذهن،تغییراتپس قربانی تغییرات هستی،. کنیمیتغییرتوتغییراتباهمینطور

تغییرهم،هستقضاوتهم،هستمقاومتهمکنی،میمقاومتداريکهدیدخواهی،ببینیراخودتاگرحالت

.چرخاندمیراتوداردبیرونیآفلچیزهاي

وافتادخواهداتفاقو،ترسیدخواهداین،کندتغییروضعیتهاباووضعیتهادستبدهدراعقلشکسیهرپس

از.خوردنمیبدردعملوفکراینکنیدعملوکنیدفکرشمااگرآنموقعدریعنی.بودخواهدمزدبیهمکارش

االنیکی،ازرنجیدیدآیدمییادتانمثالً؟کنندمیتعیینوضعیتهارامنعملوفکرآیا،کنیمسؤالخودمان

تغییراینگونهوضعیتهابیروندرکهدهدمینشانذهنتاننهیاکنید،عملخواهیدمی،شودمیبلندفکريیک

هیجان،کندمیتغییرآنباهمشماعقلو،پایینآیدمیچیزيیک،باالرودمیچیزيیکقیمت،کنندمی

خوباستنامساعداگر،دهدمیدستشمابهخوشیباشدمساعدوضعیتهااگر.کندمیتغییرآنهاباهمشما

شوید،میدردمند. دهدمیدستناخوشی

باریکگردنده،چیزهايیعنی،گردونبااليبروبرو؟کجا.استتغییرحالدرچیزهايبیگاراینهاگویدمیموالنا

اورويزمینگردش،باشدزمینکرهجواینداخل،باشدزمینکرهرويکسیاگرگفتیمزدیم،مثالرازمینکره

اوبهنسبتزمینۀجاذبنیرويکهطوريبه،بشودخارجزمینجوازباالباالبروداگر.گرددمیزمینبا،دارداثر

.چرخدنمیاوچرخدمیزمینوقتیدیگر،بکشدنتواندباشدصفر

بتوانید،باشیدذهنتانناظرعقببکشیداگر،ببینیدتوانیدمیفکرهایتانقضاوتبدوننظارتدرشماحالتاین

جریاناتو،چرخدمیدائماًذهنکهدیدخواهید.داشتخواهیدنگهتمرینباکه،داریدنگهرابودنناظراین

بعداً.کنیدنمیقضاوتکهچرا،کنیدنمیمقاومتکهچرا،کنیدنمیتغییرآنهاباشماود،دهمینشانرابیرون

.کنیدنمیتغییرشماوکنندمیتغییردارندآفلچیزهايکهدیدخواهید
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خورشیدکهدیدخواهیدهستیدزمینجوبااليوقتیاتفاقاًنهاید؟دادهدستازراعقلتانیعنیکنیدنمیتغییر

،تابدمیدائماًزندگیخردکنید؟میتوجه.شدیدمیروزوشبدچارشماکهبودزمینرويدر.تابدمیهمیشه

آنورازلحظهاینزندگیخردازشویممیغافل،گیریممیخرداتفاقاتازوهستیماتفاقاتدرگیرماچونولی

.بشودماعملوفکرواردتواندمی

بیاییماینکهازقبلمابودیم،گردونبااليهمیشهمااتفاقاًبودي،کهشوگردونبااليآنبرگویدمیهمینبراي

واردوجهاناینبهآمدیمکهوقتیازنبودیم،شدههویتهمکهجهانایندروضعیتهاتغییراتباجهاناینبه

یادما،گذارندمیاثرآدمرويوکنندمیتغییروضعیتهاکهدادندیادمابهمردمومادرمانوپدر،شدیمذهن

،نهاست؟درستکاراین.کنندمیکنترلراماوضعیتها،هستیموضعیتهاقربانیوموقوفاالن.گرفتیم

کیشدیدمتوجهاالنشمانکنیممزدبیکارکهباشیممواظب، استمزدبیکارایناست،بیگاراینگویدمی

حالتآندروگیردمیآنهاازرافکرش،گیردمیوضعیتهاتغییرازراعقلشکهوقتی،کندمیمزدبیکارآدم

میفضاگشاییلحظهایناتفاقلمقابدرشماموقعهرنیست،تسلیمولحظهایناتفاقمقابلدرکندمیمقامت

.دیکننمیمزدبیکار،هستیدگردونبااليشمانیستید،اتفاققربانیشما،کنید

به عمرِ روزافزون شو که بوديدرین کاهش، چو بیمارانِ دقّی

زندگیخرد،شماکنیدمیفضاگشاییوقتیروزبهروز، ذهنیمنبهنسبتشدنکوچکدرکاهش؟کدامدر

کیفیتلئومسمنکه،دیرومیمسؤلیتبارزیراوالً.بیندمیکهزندگیدیدباو،شمابهدهدمیبینش

وپدرکههستمآگاهو،شدمهویتهمچیزهابااینباکههستماینلئومسهستم،لحظهایندرامهوشیاري

اینو،استذهنیمنابزارهايازیکیمالمت،نداردفایدهمالمت،کنممالمتنبایدرامردموامخانوادهومادرم

. کردمقبولوفهمیدمهمرا

موقعآن،بکنمفضاگشاییاگرکهدانممیبشناسمراشدگیهایمهویتهمتمامکهکنممیقبولرااینمسؤلیت

راشدگیهویتهمتوانممیو،بینممیدرستآنموقعمن،خداستدید،ستازندگیدیدمندید،فضاگشایی

قدرت،آنموقعدرهستمزندگیجنسازمنچونو،شدمهویتهمچیبابشناسمو،نشوماتفاققربانیوببینم

هویتهممنچههر.کنمپیداکاهشپسبیندازم،رادردآن،بیندازمراشدگیهویتهمآنکهدارمرااین

هوشیاريوگذارممیرازندگیبجایش،اندازممیونیستماینهاجنسازمنگویممیوشناسممیراشدگیهایم
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معنیسلاشمرادقحاال.یدقّبیمارانمثلکنممیپیداکاهشدارم،شدگیهاهویتهماینازکنممیآزادرا

. شودمیآببدنشروزبهروز،آیدمیپدیداندوهوافسردگیاثربرکهشدیدناتوانیمعنیبهدقّبیماريوکنید

داریمما،کندمیپیداکاهشذهنیمنبعنوانمابدنوقتیخوب.شودمیآبماذهنیمنبدنروزبهروز

.شویدمیبزرگتروبزرگحضوربلحاظ

میراشدگیهایمانهویتهمکههمینآنموقع؟شودمیچی.شویممیبینهایتمابشودصفرذهنیمناگر

اینبهآییممیجمع می شویم آیندهوگذشتهازیواشیواشداریم،شویممیبیدارآنهاخوابازوشناسیم

جنسازماکهذهنمانتوينهعمالًکهشویممیمتوجه،ابديلحظهاینازشویممیترآگاهیواشیواش،لحظه

ایناینکهشناسایییعنیافزونروزمرع. استافزونروزمرعاسمشاین،هستیمنامیراییجنساز،ابدیتیم

. ترسیمنمیمرگازپس،هستیمجنسآنازماو،استابدي،خداستجنسازهمیشهابديلحظه

کهاینجاآمديتوبلی دارد؟فایدهچهاینخوب،ردممسالهشتادازبعدمنکهخوردنمیرااینصهغهیچکس

جنسازما،جهاناینبهآمدنازقبلاولازبودي،جنساینازاولازو.بشويآگاهافزونروزعمراینبهبیایی

بدنبعنوانماو،استلحظهاینهمیشهابديلحظهاینیعنیابدیت. هستمعنیاینبهابدیتاصالً.بودیمابدیت

تغییرکندمیتغییرشودمیبزرگتن،کنیممیپیداتنآییممیما،استابديلحظهاین،کنیممیتغییرهی

آگاهانهشدنمتالشیازقبلکهاستبهتر.یمشومیمتالشییکدفعه،هستیملحظهایندرهمیشهبرايکندمی

.آگاهانهبشویم،ابدييلحظهاینجنساز،بشویمجنسایناز

میکهچیزيآنندارد،وجودانسانبرايمرگ،دیدخواهیمشدیمابديلحظهاینجنسازآگاهانهوقتیپس

همین،آوردمیبوجودراپیوستگیبهماینکهچیزيو.استخاكملکولهايپیوستنبهمتنو،استتنشمیرد

کهبشوخونهمینهوشیارانه،رو،روگویدمیامروز.بودشماباهمیشههوشیارياینو،بودشماخودهوشیاري

.بودياولازکهبشوابدیتهمین:گویدمیهماالن.بودياولاز

هویتیمهمآنباچرا؟ترسیممیرودمیماپول. ترسهاستيهمهمادرمرگ. مردنازترسیم؟میچیازما

باشدگیهویتهمتنبهنسبتمیریممیماکهموقعیخوب. ریختخواهدکهماستفانیتناینازقسمتی

فکرند،اینها،دیگرمفهمومنداینهاریزد،میهمخانهباشدگیهویتهم،ریزدمیهمبچهبا،ریزدمیهمپول

خوب،کندمیراکاراینداردکهبشودمتوجههوشیاري.دهدمیتغییرهی،چسباندهبهمرااینهاهوشیاريکه

.هوشیاريبعنوانشماکند،نمی
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درشماکنید،قبولمسؤلیتبایدشماکنید،انتخاببایدشما،بگیریدتصمیمبایدشما،کنیدشناساییبایدشما

بیستدرمنچرابگوییدنبایدبخورید،افسوسبرگردیدگذشتهبهنبایدکنید،مالمتراکسینبایدکاراین

.بفهیدسالگیهفتادشمابودهقرارهست،کهاستهمین،فهمممیسالگیهفتاددراالننفهمیدمرااینسالگی

،کندمیکمکبشریتبهآنهاکاربردکردنپیدا،آنهاکاربردوآنهاتوضیحوبزرگانسخنانپخشکارهاجوراین

هوشیاريکه،کندنمیفرق،شنودمیاستسالهدهشمابچه،شنویدمیسالگیهفتاددرشماکهاستدرست

.استانسانی

هوشیاريیکمانهمه،داریمتفاوتهمبابدنیبلحاظما،هوشیارياینبهکندبیدارراانسانهاخواهدمیخدا

شرطیوشدیمهویتهمجداییباوهستیمجدامابدننچون. نیستندبیشترانسانیکانسانهاهمه. هستیم

دیگرانسانهامنظورم.نیستندغیردیگران. بینیممی،دانیممیخودمانغیررادیگرانما،ببینیماینطوريشدیم

.استآلیایدهخیلیصحبتهايصحبتهااینالبتهحاال.نیستندغیر

،کنیممیکارخودمانرويویکتاییفضايبسويذهنازحرکتبهکنیممیشروعوقتیکهدیدخواهیمامروزو

خودمانذهنیمن،آیدمیپیشچالشجورهزار.کنیمبینیپیشبایدهمراآنها،آیدمیپیشمسئلهجورهزار

چالشهاییهماینها.کنندخرابکاريخواهندمی،کنندمیمخالفتاطرافمانذهنیهايمنکند،میمقاومت

.ذهنخوابازشدنبیدارمقابلدرداردانسانیککهاست

فَالطونِ فَالطون شو که بوديزبونِ طبِّ افالطون چه باشی؟

بهراخدااوقاتگاهیو. استطبنمادجالینوسوفلسفهنمادافالطونماادبیاتدردانیدمیکههمینطور

فضايبههوشیارانههوشیاريبرگشتیعنیهوشیاريبهاتحاد.راعشقیا،کندمیتشبیهوجالینوسافالطون

بهترینواستطبیببهترینچون،جالینوسیاافالطونگذاردمیرامشاسرازندگیباشدنیکیویکتایی

عمدتاًوجهانیاینپزشکیاجهانیاینفیلسوفیعنیافالطونطب،هآوردراافالطوناینجادر. استسوفلفی

. ذهنیمن

. راندشمیکوآبیستراآب:گفتداشتیمگذشتههفتهفالطونفالطونبودي،کهشوفالطونفالطونگویدمی

اینو.راندمیاستخدائیتهوشیاري،استپشتآنکهدیگريهوشیاريیکراماذهنیهوشیارياین

است،ها وضعیتتغییرعمدتاًکه،کردهافسونراماکرده،خودشاسیررامازیادچرخشبعلتذهنیهوشیاري



# Programگنج حضور731برنامه شماره 731

14: صفحه

اینکهمحضبه.اینطورنیست.آیدمیوضعیتهاتغییرازماشفابخشیامابخشحیاتدارويکهکنیممیفکرما

ایننچرخانیمو،سازیممیراوضعیتها،سازیممیراذهنیمنو،چرخانیممیراذهنکهمهستیماشویمآگاه

یعنیاست،فالطونفالطونخدابینهایتخدا،بینهایتبهشدیمهوشیار،هستیماوخودکهبینیممییکدفعه،را

راتغییراتاین.آوردیدمیبوجودراذهناینبودیدخودتانشماکهشویدمیمتوجهو. استافالطونافالطون

. شویدمیهویتهمآنبا،آوردیدمیبوجود

آناولازکهاستذهنیسطحیهوشیارياینپشتکهشویممیهوشیاريیاشویممیآبیهمانما پس

ذهنیبافتیکشویممیمتوجهاالنو،مادرمانشکمدرتنیدیمراتناینکهبودیمهوشیاريآنمایم،ابوده

تا،بشومافالطونافالطونخواهممی.نکنایجادخوب.دیگرکنمایجادخواهمنمیخوبکردیم،ایجادماهم

رااینحاال.خوردنمیبدردکهفهمیدم،کردممیگوشذهنمافالطوناینشفابخشیهايراهوفلسفهبهحاال

. شوممیزندهاوبه،خداست،استزندگیکه،شوممیاصلیافالطونودوراندازممی

شدیدنکنید،مقاومتنکنید،قضاوتکنیدنگاهذهنتانبهبشویدناظرحضورهمینبرویدگردونبااليشما

کهبینیدمیشماو،شدکندتغییراتش،کندمیتغییرداردذهنتانیواشیواشکهدیدخواهید.فالطونفالطون

هستند،چیشماشدگیهايهویتهمهستند،چیشمافکرهايهستند،چیشمادردهايهستند،چیاینها

.دیگرخندیدمیخودتانبهخودتانهست،شماچیخشمهست،چیمردمحرفهايبهشماواکنشهاي

بودم،ترسمبودم،خشمماسیرحاالتامناینها،بودندکردهاسیررامنحاالتا،کردممیایجادرااینهاخودممن

چونشناسممیمنرااینها.ندهستالگواینها،آنجاستاینهابودم،امجوییانتقامحسبودم،رنجشهایم

میکهمنیاینوببرمبینازتوانممیهممنکردمایجادمنرااینهاکهکنممینگاهدارم،شدمفالطونفالطون

یازندگینیرويهماناینواولازبودماومنکهاستبزرگتريمنیکبلکه،نیستذهنیمنببردبینازتواند

:نوشتهاینطورينسخهیک، بله.خداست

بوديکهشوافسونوعیسیهمانزبونِ طبِّ افالطون چه باشی؟

بهزندگینیرويبهشدنزندهیعنیافسونوعیسییاافسونواعیسکند،میمعنیهمرایکیآنببینید

زندهدیگريهوشیاريیکبهشدیدزندهعمقییکبهلحظهایندرشمایعنی،دارداوکهدمیوخدابینهایت

میاجازهوبیایدزندگیدمدهیدمیاجازه، بپذیرنَفَختزرودهدتجاناودموحضورهوشیاريبنامشدید
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شمادرثابتعمقاینیعنی،کندمیراکارشداردفَیکونکُن، عللموقوفنهاستفَیکونکُناوکار، دهید

،کنیدنمیقضاوتشماکهحالیدرفَکانکُنباوآیدمیاودم،هستیدزندگیوشماکهثابتعمقاینازوهست

شودمیشناختهشماشدگیهايهویتهمکهبینیدمی،وسطآوریدنمیرابیرونیعللوکنیدنمیتفسیر

.عیسیدمِوعیسیایدشدهشماو.کندمیکمکاو،ریزدمیآسانیبه،شودمیشناختهشمادردهاي

دیگراالنراذهنیعللهیچوکندمیکمکاوانداختنوشناساییبادهید،میشفاخودتانراخودتاندردهاي

،استکم،استزیادایننکنیدقضاوتیهیچ،شودمیردشماازایزديدمِدیدیداگر.شماآوریدنمیوسط

راتغییرچیزيچه،استزیاد،استکمنگوییدکنید،میشناساییداریدشماوبشودردبگذاریدباشیدهمینطور

حال.شودمیخوبداردحالتان،نداردچگونهوچونچگونه،وچونایندرگفتاستیادتانآورد؟میبوجود

.برقصید،بکنیدشادي،بکنیدزندگی. استخوببلهاست؟خوبشما

شاديجنسازخدا،استشاديتوذاتاست،خوبیتوذاتاینکهبراي،نداردچرااست؟خوبحالممنچراحاال

منالبته.شديجنسآنهوشیارانهحاالبودي،جنسآنازاولاز،استفضاگشاییجنسازاست،آرامش،است

باگوییممیشدهزندهحضوربهمثالًبینیممیرانفریکما. استانسانابرکاراینکهبگویدخواهدمیذهنی

.بودهاولازکهشودمیکسیهمان،شودمیچیزيهماننهاست،مهمیآدمخیلییاگویدمیدروغ

،شدهجادو،بودهتغییراتنایحرسدرچونولی،کندتجربهراحضورهوشیاريتوانستهمیانسانکهمدتهاست

سینماییفیلمشاههم،کندمیتغییرذهنگذرد؟میچیذهن،کنیممینگاهمادائماًاینکهبراياینکهمثل

میبیروندراالناتفاقاتیا،دهدمینشانرااتفاقاتماذهنکهربوده،راعقلمانکنیممیتماشاماراذهنمان

نشانواکنشهمماو،سینماییفیلمعین،دهدمینمایشوچشممانجلويرااینها،آوردمیگذشتهازیا،افتد

آقا،دهدمینمایشاالن،ماستزندگیخودگذشتهگذشته،فیلمهايبهدهیممینشانواکنشدائماً.دهیممی

امشبکهشودمیمعلوم. دهدمینمایشراپیشسالسیدردهايداردچیست؟ماذهنسینماییفیلمامشب

.ایناستبازي. خوابیدنخواهممن

همان سلطان و بارون شو که بودياَیم هو کی، اسیرانه چه باشی؟

ذهنیتصویریکاسیرکرده،گمذهنشدرراخودشکهآدمی،ناشناختهآدمیک، بهمدانوفالنیعنیوهیماَ

مدیرمنهستم،رئیسمنهستم،استادمنمثالًگویدمیکهکسیاست،مردمدیداسیراسم،یکباشده



# Programگنج حضور731برنامه شماره 731

16: صفحه

برايخودشولیاست،بیرونیعواملیا. استبیرونیآدمهايبرداشتهايآنودیدهاآناسیروفالنمنهستم،

واستذهندرزندگیيشدهگمعضویکاینکهحالیدر،کوچکاسماینبهاستقائلاعتبارخیلیخودش

این،داردپیروفرنپانصداین،استمثالحاالبگیریدنظردررانفریکشما.دارداسیرانهزندگی.استاسیر

ولی.گیرندمیمنازراعقلشاننفرپانصداین،کنندمینگاهمنبهدارندنفرپانصداین،داردتصویریکشاهمه

. کردنداسیرراایندیدشانبانفرپانصداینکهداندنمیبیچارهاین

توانینمیکردياشتباهببینیاگرموقعیک.هستیآنهادیدمحتاجکهچرا،بخوريتکانتوانینمیشما 

،شودمیکوچک،شودمیعوض،دانندمیآلیایدهآدمیکراشماکهآنهانظراینکهبراي،بگوییرااشتباهاتت

،کوچولوکسفالن،کوچوکوکافاین،کیوهیماَ.استآوردهتصغیرکافببینید،هستیدآلایدهآدمیکشما

به،استکوچولوخیلیزندگیبلحاظ.نیستکوچکخودشذهندر،خودشطرفازکوچولوکسفالنولی

.آیدنمیحساب

عنوانیک،اعیان،اشرافیعنیاستفرانسويلفظباروناین،بشويبارونوبشويپادشاههمانروينمیچراتو

مهمتوبراي،هستیاوخردواودیدبهمجهزلحظهایندرکهخدانهایتبیبهشدنزندهیعنی؟چییعنی.است

هیچ،هستیپادشاه،هستیزندهاوبهاالنهمین،تونداريذهنیتصویر،کنندمیفکرچیمردمکهاصالًنیست

.کندنمیکنترلراشمابیروندرچیزي

آنهابا،ترسانندمی،کنندمیکنترلبیرونیعوامل،نیستکوچولواصالًخودشبنظرکهراکوچولوکسفالناین

دهندمیآنهاراذهنیتصویراینکهبراي،داردنگهکنترلزیرراآنهاکهستااینذکرشوفکرتمام،استزنده

.استغلطاین،کندمیزندگیذهنیتصویرآنباآدماین،اوبه

راوقتیچندیکآمدیمما،بدهددستازرااش پادشاهیراسلطانیتشآدمکهشودمیسبباشتغاالتهمان

رامازندگی.بودیماوجنسازاولازکه،هوشیارانهبشویماوجنسازوبرگردیمبعداً،باشیمذهنتوي

میزندهخودشنهایتبیبهمی بردکندمیآگاهراماهوشیارانه،چیزهابهچسباندمیآوردمیناهوشیارانه

انجامبراي،شدهریزيطرحکارهاهمۀکه،بدانیدراموضوعاینبایدشما.کندمیزندهخودشنهایتبیبه، کند

.کاراین

همزیاديمقدار،داریدهویتهمکلّیبینیدمیاالنولی،شدیدهویتهمجوريچهکهآیدنمییادتانشما

تانزندگیدرراهاپیچیدگی،کندبازراهاهبافتاینکه،شماستدنبالخداآن،زندگیآنهنوزولی،داریددرد
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بهراآن،هستمحسابیآدمخیلیذهنیتصویراینبااالنمنگوییدمیکهذهنیتصویراینازراشماوکندباز

.کندزندهخودشبهیعنی،کندسلطاندوبارهراشمابیاوردوبریزدهم

***پایان قسمت اول *** 
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همان جانِ فریدون شو که بودياگر رویین تنی، جسم آفت توست

نمیمابهآسیبیهیچتییخداوهوشیاريبعنوان،تنیرویینیعنیتَنیروییناگر،ناپذیرآسیبیعنیتَنرویین

آسیبتییخداوخونآنوهوشیاريبعنوانماورااینخواندیمبارهزار، گوهربرنیضررآیدصدفبر. رسد

ایدرنجیده،رسیدهشمابهآفتیاگرکهاستمهمایندانستنو.شویممیزخمینه،سوزیممینههستیمناپذیر

آسیباگرو،استتوهمچیزيچنیناین،نیستچیزيهمچونامرفتهبیناز،شدمبدبختمنگوییدمیو

.رسیدهشماجسمبهاستممکنرسیده

ارادة،بزندکتکتواندنمیراماخدائیت،بزندکتکتواندنمیراماروحولی،بزندکتکرامااستممکنکسی

کسی،ندارددسترسیآنبهکسی،شماستخدائیتبرايشماآزادارادةبلکه،بزندکتکتواندنمیراشماآزاد

ولی،استصدفهمایندارد)بدن(اینبهولی،ندارددسترسیشمااصلبه،شماخدائیت،شمادل،شمامرکزبه

.شويمیپذیرآسیبشويمیهویتهموقتیاما،تنیرویینتوکهگویدمی

این،کندمیعوضراشمادیدوکندمیعوضراشماجنسشدگیهویتهمچون،نشوهویتهمدیگربیاتو

برخوردهمنبه،هستمهواَیمیکمن،هستمکسفالنمن:گویدمیدیدآن.استپذیرآسیبجنساینودید

خیلیآدممن،پدرمیکمن،مدیرممن،استادممن،دانشمندممنتصویراینتوياینکهبراي،زدندکهحرفی

،بودیدتنرویینهوشیارانهشمااگر،نه.رفتمبینازشدمخراب،شدهتوهینمنبه،هستماحترامیقابل

.رسیدنمیآسیبیتوبه،بودیدخداجنسازهوشیارانه

، شماشداینطورکهحاال،هستیمجنسیچهازدانستیمنمیکهبودهماناآگاهیازرسیدهمابهآسیبیهرپس

بگوییمبلکه،نیستقشنگیکلمۀهمچونهمببخشید،ببخشیدرسیدهشمابهکهراهاییآسیبهمۀتوانیدمی

ماکهفهمیدیممیبایدماموقعهماناینکهبراي،رنجیدیمماکهبودهمااشتباهاثردر،ببریمپیماناشتباهبه

.استنشستهخداجايبهاینجادرفریدون.هستیمفریدونجان

فریدونجاناالنبیاییمهوشیارانهتوانیممیما.رسدنمیآسیبیمابهوهستیمجهانبزرگپادشاهجانما

خداجانهوشیارانهتوانیممیماو،خداسترمزاینجادرکامرواپادشاههریعنیضمندرفریدون،بشویم

آسیبهم،شودمیعوضدیدمانهم.شویممیپذیرآسیبشدیمهویتهمکههمینکهدانیممیو،بشویم

.شویممیپذیر
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سالدهاگر،بودیدتنروییناولازکهبدانیدحاالوهستیدتنرویینکهبدانیدونشویدهویتهمشماپس

شما،نرسیدهشمابهآسیبیهیچه،کردتجاوزشمابهکسییکنکردهخدايیا،زدندکتکشدیداًراشماداشتید

.هستیدناپذیرآسیبشماکنیدشناساییدیده،آسیبتانذهن،ندیدیدآسیب

بخشیممیراخودمانهمبودهماناآگاهیازچون،رسیدهذهنیمنبهکهزیانیوضرریعنیهمذهنیمنآفتو

در:گویندمیايعدهیک،کنیمحملرااینمرگلحظۀتایعنیسرآخرتابچسبیمآییمنمی.رادیگرانهم

،زنیدمیشماچیههاحرفاینخانم،آقا،مارفتیمبینازشدیمداغوندیگرما،آمدهماسربالءفالنسنّفالن

خداو،هستیخداجنسازتواینکهبهشوينمیبیدارچرا.تنیرویینتوکهشوينمیبیدارچرا؟چییعنی

.استناپذیرآسیب

آسیبشدگیهویتهمآنبهبوديهویتهمچونفقط،هستینامیرااصالًتوکهبرينمیپیاینبهچرا

نمیبیدارچرا،هویتیهم،همپولبا،رسیدهضررشماپولبهخوب،شودمینصفیکدفعهشماپول،رسیده

اثريمنبهبشودکموزیادآنتا،امزندگیجنسازکهمن،منبهنهخوردهضررشدگیهویتهماینبهشوي

زیاد،نیستماتفاقاتجنسازمن،نیستمامزندگیوضعیتهممن،گذاردمیاثرمنزندگیوضعیتبه،کهندارد

.ندارداثرمنزندگیمیزانبهمنشدنکمو

همان بخت همایون شو که بوديهمان اقبال و دولت بین که دیدي

شدگیهویتهممااگریعنی،هستیمخجستهبختجنسازماذاتاًیعنی،هستندخجستهکلماتهمهاینهاببین

مثل،هستیمخجستهبختواقبالما،بیفتدخوباتفاقبایدهمیشه،باشیمنداشتهچیزهاوباورهاودردهابا

جاودانگینمادو،استجاودانهزندگیهمخضر.شودمیسبزگذاردمیراپایشرودمیجاهرخضر،خضر

میمتوجه،هستیمابديلحظۀاینجنسازکهکنیممیتجربهراخودمانجاودانگیماهمینکهیعنی.ماست

مینیک،افتدمیخوباتفاقباشیمجاهربکنیمکاريهرکه،هستیمايخجستهوهمایونبختچهکهشویم

.یمادیدهقبالًرادولتواقبالاینماوافتد

هماالن،بودیمخداجنسازجهاناینبهآمدنازقبلیعنی،بختهمبازهماقبال،برکتونیکبختییعنیدولت

رااینهاخوبدردهاوفکرهاوفیزیکیچیزهاي،چیزتاسهباشدیمهویتهمفقط،هستیمخداجنساز
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استسالمتیشاهمه،زیباستشاهمه،شانهمۀ،خجستهبختشویممیبریزیمرااینهاکههمین.بشناسیم

استخوبچیزهاياش همه

به دریا درِّ مکنُون شو که بوديرها کن نظم کردن درها را

بیرونیکتاییفضايازداردراتوکاراینو،کشیمینخبهداريراگوهربارسخنانیعنیدرهااینکهگویدمی

مابهوآوردیکتاییفضايازراهاصحبتایناالنکهگویدمیخودشبههم.ذهنتويافتیمیو،آوردمی

آنجادریکتاییدریايبهبرو.دهدمیتحویلمابهموالناکهخردمندانههايسخنهمینیعنیدر.کنبس:گفت

بیروننیایعنی.بشومخفیوپوشیدهدر.هستیدهوشیارشمایعنیحضورهوشیاريیعنیمامورددرمکنوندر

مکنوندرازحالتیاین،نکنیداستفادهفکرازولیبشنوید،ببینیدوباشیدهوشیارشمااگر.فکرازاستفادهبدون

.است

بیرونکارهایتولی،بکنیبیروندرراکارهایتتوانیدمیهستیدمکنوندرکهحالیدرکهگفتمابهامروزو

بزندحرف،بزندحرف،بزندحرفآدممرتّبیعنی،بیرونبیاییدراستممکنشودمیبیشترمقداریککنیمی

بیرونبیایداگر.دیگربیرونآمده،شدهویتهم،بشودهویتهمهایشحرفباجایییکدردارداحتمال

.داشتنخواهدراخالّقاثرآندیگرکندعمل،کندفکر،بزندحرفذهنبراساس

.باشساکتآنجا،یکتایی،هاموندشتآنبهبیادوباره،ابديلحظۀاینازشوآگاه،لحظهاینبهبیادوبارهپس

یکازپسسکوتچقدرکهبینیدمیپس.رادرهابریزبیروندوبارهبیاشديشارژ،بشويشارژتاباشساکت

ایمکردهعادتماوقتی.ماخالّقیتبرايهم،مازندگیبرايهم،استمفیدبودنذهندروزدنحرفمقداري

دورچقدرکهبینیممی،کنیمدرستذهنیمنو،بپرّیمفکرآنبهفکراینازوببنیدیمرافکرهابینفاصلۀکه

بوسیلۀمااعمالومافکرهايکهاستهمینبرايو. فکرازاستفادهبدونهوشیاريو،مکنوندرحالتازهستیم

بابايرابطههرکهاستهمینبراي،شودمیختمدردبههمیشهکهاستهمینبرايگیردمیصورتذهنیمن

.شودمیصغیر

طولدرکهکنمعرضخدمتتان.شودمیآغازپنجمدفتر1197بیتازکهبخوانیمهمبارامناجاتیبدهیداجازه

برایتانوماآوردهرامثنويمختلفهايقسمتازابیاتیمن،قسمتایندرموالناابیاتبرعالوهمناجاتاین

وبشودعمیقتانشناساییخواهیدمیاگرشما.باشیمداشتهابیاتاینرويکاملتمرکزبایدو،خواندخواهم
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وقتوکنیدتأملآنهارويو،بخوانیدبارچندینراابیاتاینخودتانبایدواقعاً،بشودموثّروبشودجامع

منحاالچرانگویید،نگیریدایراد،آیدمیمشکلشمابنظرکهاستابیاتایندرهاییواژهاگراحیاناًو.بگذارید

.اینهاوگفتترسادههايواژهبارااینهاشدنمیحاالو،بگیرمیادراادبیاتاین

میکهچیزيهرکهانددادهیادمابهکهاستدرست،بگیریمیادراخودمانادبیاتبایدماکهستااینواقعیت

ادبیزبانبهمافرهنگیهايلطافت.بودهغلطاینولی،باشدمربوطآوردندرپولبهبایدجوريیکخوانیم

بایدکههستیدآنهاییجزوهمشمااگر.استاندكماسوادفقط،نیستقويخیلیهمادبیاتشوشدهگفته

؟بخوانمرااینهابایدچرامنکهنیاوریدفشارزیادخودتانبه،کنیدمطالعههنوز

رااینهانگیریمیاداگر،نیستآوردندرپولبرايادبیات،بگیردیادراخودشادبیاتکهاستایرانیهروظیفۀ

زندگی،بشویمخالصتوانیمنمیهمدردهایمانازو،بفهمیمتوانیمنمینگذاریموقتاگر،بفهمیمتوانیمنمی

پیشرفتمانبیرونیکاردر،شودمیآشفتهمانزندگی،کنیممیدعوامانبچۀ،همسرمانبا.رودنمیپیشمان

مانآمدنمقصودبهبعالوه،کنیمزندگیدرستتوانیمنمی،کنیمرفتارتوانیمنمیدرستهمکارمانبا،کنیمنمی

.خداستنهایتبیبهشدنزندهواستحضورهوشیاريبهشدنهوشیارکه،رسیمنمیهمجهاناینبه

ازولی،برویم،بمیریمبعداًوبکشیمدردو،کنیمدرستدردمندذهنیمنیکناآگاهانهاینجاکهنیامدیمما

هايوضعیتیعنی،واقعاًمازندگیکنیدتوجهدرستاگر.بیاوریمبجايااندوخته،ثروتی،مالییکهمخودمان

وپدراول،هاایرانیماهمین،بگوییمراخودمانماحاال،جهانبهآییممیاولما.استصغیربابمازندگی

مانخواهروبرادرباخودمان،بکنیمراآنهادردهايتحملبایداستمسمومخانه،کنندمیدعواهمبامادرمان

بهشروعذهنیمنباماکارآندر،رویممیکارسر،کنیممیتحصیالتییکشویممیبزرگوقتی،داریمدعوا

منیکرابطهاینکنیممیازدواجبعد،بودهصغیربابمااولیهخانوادة.استصغیربابخودش،کنیممیکار

.استصغیربابکهاستذهنیمنباذهنی

بابخانوادهیکدرهمسربعنوانو.کندمیخمیدهراماکهاستدردازپررابطۀیعنیصغیربابازمنظورم

راآنهاکردنبزرگدردهايهمۀبعد،تاسهتادوآوریممیبدنیابچهبعددرد،درد،درد،کنیممیدرستصغیر

بعضی،کنندمیفرارهاموقعبعضی،افتندمیدردبهآنها،کنیمنمیبرقرارآنهابادرستیرابطۀ،کشیممیهم

میآنها،بکنندتحصیالتی،برسانیمجاییبهکنیمبزرگراآنهاکهبشویمموفّقاگر،کنندمیدعواماباهاموقع

بزرگماهايبچهبعد،مابرايآورندمیراشاندعواهاي،کنندمیدعواشانهمسرهايبا،کنندمیازدواجروند
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تاچهاربینیدمییکدفعهو،مادرمنبهپدرمنبهآورندمیبعد،دارنداختالف،کنندمیدعواهمباشوندمی

.گویندمیمادرشانبهراشانحالآیندمیکدامهر،کنندمیدعواهمباخواهر

،استآنتقصیر،استآنتقصیرراخودشاحوالکندمیتوجیهکدامهرولی،دارددوستراچهارتاهرمادر

وبکشددردوبشوددردازپرتاو،مادراینبهاستمشتیکاستلگدیکاینهاازکدامهر،استآنتقصیر

؟زندگیشداینها.برودبمیرد

ايرابطههراستممکنکهدیداینبااالنو.کندنمیتوصیفاینطوريموالنا،زندگینیستاینطوريکنیدتوجه

بکنیدمطالعهخودتانواقعاًکهکردیدقبولهمشماو،بخوانیمرامناجاتاین،شدهوباشدصغیربابذهنیمنبا

سالپنجاهبااليکهآنهاییو،بکنیدپیدارااش معنی،بخوانیدخودتانبرايراابیاتاینبارچندینوچندین

،دارندوقتزیاديمقدار،اندشدهبازنشستهاستشانسالشصت،هستندبازنشستگیحالدریاحاال،دارند

بدونشانخانوادةدرکنندپخشو،بنویسندهادرساینازوموالناازراشاندركازايخالصهتوانندمی

.کنیدمیاشتباهشمابگوییماینکهبدون،قضاوتبدون،تحمیل

دریاوکنندمیتوجه،خوانندمیدارندمردمبینیدمی،نوشتهاینفرستادنبارششپنجازپسهاموقعخیلی

ایندرکهبگذاردجلساتیتواندمیآدمبچهتاسهدوباوشوهروزنباحتّیوخانوادگیجلساتخانواده

ایناز،بزندحرفسیاستازدانمنمی،کندغیبتآدماینکهبجاي،استبزرگانهايحرفدركچالشجلسات

رادرکییکچالشآدمچرا،گویدمیدرستکیکهنیستمعلوم،هستدعواهمبعدشچیزآنازبزندحرف

موالناستمثلبزرگانیازکهباشدنداشته

1197مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

مناجات

ثباتی ده نجاتخلق را زین بیو ثَباتقوت و تَمکیناي دهندة

ثباتوتمکینوقوتةودهنداستعشقغذاي،استخردغذاي،استنوريغذايمنظوروغذایعنیقوت

وفضاگشاییبرايانساناستعدادبمعنیاینجادراما،پذیرفتن،کردنقبولیعنیتمکین.استزندگی،خداست

حالدروتسلیماستعدادیا،دیگريازپسیکی،مداومفضاگشاییاستعدادیعنی،ماندنفضاگشاییحالدر

بهوماندنبیداروذهنخوابازشدنبیداریعنی،ماندنباقیوصلحالدریعنیتمکین،ماندنباقیتسلیم
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مقاومتیعنی،کنمنمیمقاومت،ایزديعواملازکنممیاطاعتمنلحظههریعنی،تمکین،نرفتنذهنخواب

روحغذايپس،آنادامۀوقضاوتنبودن،آنادامۀوصفر

ناسزاسترااومرحیوانیقوتخداستنوربشراصلیقوت

حیوانکهغذاییو،تسلیمحالتدرآیدمیورآنازکهاستخونیهمین،استهوشیاريبشراصلیغذايیعنی

،ناسزاستانسانروحیعنیبشربراي،مردمقدردانی،مردمتوجۀوتأییدمثل،چردمیبیرونازیعنی،خوردمی

موقعیحتّی،بماندثابتاینکهبشویمزندهنهایتیبییکبهمالحظهایندراینکه،پایداريیعنیثبات،ثباتو

کاراینذهنیمنبراي،دهدنمینشانواکنشثابتقسمتاین.کنیممیعملوزنیممیماحرفبیروندرکه

.خواهیممیخداازمارااینکهاستهمینبراي.نیستمیسر

ممکنتلوین.استتلوینعکسواقعدرتمکین،باشیمتسلیمبایدماکهدهدمینشانبیتاولقسمتهمین

پشتو،هستشدگیهویتهمورفتوصلدیگر،وصلممناالن،بودنرنگارنگیعنیتلوین،شمابشنویداست

دقیقهدهازبعدبینیدمییکدفعه،هستهویتهافکردر،شوممیبلندفکربصورت،شدگیهویتهمسرهم

،باشیمتلوینحالدراستممکنهاانسانماازخیلی.نیستمداوموصالواستتلویناین،شدموصلدیگر

.بدهیدادامهراتسلیموکنیدصبربایدهستیدشمااگر

ثباتی ده نجاتخلق را زین بیو ثَباتقوت و تَمکیناي دهندة

شدگیهویتهمتغییرات،استذهنتغییرات،استبیرونتغییراتواقعدرهمذهنیمن،دارندذهنیمنمردم

گوییممی،رااش سرفهکنیممیتفسیرودهیممینشانواکنشماکندمیسرفهیکی.اندثباتبیبسو،هاست

ببینیدکنیدنگاهتانهايواکنشبهشما.گیریممیشخصی،بودمنبخاطر،کندپرترامنحواسکهکردسرفه

.دهیدمیاگر،هستیدثباتبی،دهیدمینشانواکنششماکجاهاوجورچندینکه

چنداولدفترازببینیدخوب،بله.بدهنجاتثباتیبیازجمعیهمفرديدعايهمبگوییمکلّیبطوررابشرپس

چیبهراجعدانیدمیشما،کنیمنمیگمرامطلبکنیدتوجه،کنممیخواهشگردمبرمیدوباره،خوانممیبیت

میاینطورياولدفتر1977بیتدرموالناوهوشیارانهکندمیزندهخداجانبهراماتمکین.کنیممیصحبت

:گوید
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1977مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

یا گهی باشد چنین، گاهی چناناین نه آن جان است کافزاید ز نان

یکماپس.نداردبیروننانبهوابستگییعنی،شودمیافزودهنانازکهنیستذهنیجان،نیستجانآناین

این.کندمیزندهخدانهایتبیبه،زندگیجانبه،ثباتبهراماتمکین.داریمحضورجانیک،داریمذهنیجان

موقعبعضی،استچنانآنهاموقعبعضی،استاینچنینهاموقعبعضیهستموقعبعضی،نیستمعمولیجان

چنیناین،آوردنمیبوجودراجانیاینچنینتمکینوثباتپس،استناخوشهاموقعبعضی،استخوشها

.استذهنیمنجان،جان

ست و خوش و عینِ خوشیخوش کننده

بی خوشی نَبود خوشی اي مرْتَشی

کندنمیعملنگیردچیزيذهنیمن.استذهنیمنگیرندهرشوهو.استگیرندهرشوهبمعنیاینجادررتشیم.

براينیستزندگیشاديبراي.بکنمراکاراینبیایممن،منبهشودمیاضافههاشدگیهویتهماینازچقدر

زندهجان،حضوربهشدهزندهجانیعنی.استخوشواستکنندهشادیعنیکنندهخوش،نیستزندگیشکر

.استشاديعیناستخوشیعینهمو،استخوشخودشهم،کندمیخوشهم،خدابهشده

زندگیبهشدنزندهبدون،زندگیاصیلشاديبدون.همینطورهمماجانیعنی،استشاديعینخداجان

منظورشگیرندهرشوه،گیرندهرشوهايرودمیبیناززودياستبیرونمالهاخوشی، اینبودنخواهدخوشی

؟شودمیاضافهچی؟هستمنبرايچقدر،ذهنیمنیعنی.هاگیردمیرشوهادارهدریکیکهنیستاین

چون تو شیرین از شکَر باشی، بود

شکَر گاهی ز تو غایب شود؟کان 

واستشیرینیعینکهبشويزندهخداخودبهیاخدائیتشاديیازندگیشاديبهتواگرکهبگویدخواهدمی

دارمزندگیگوییممیماکنیدمیتوجه.کهشودنمی؟بشودغایبتوازشادياینکهشودمی،استشادي

راما،کندمیمفهومیراما،رفتبینازامزندگیودارمزندگیمناینو.هستیمزندگیخوداینکهازغافل

بسندهماکندمیمحرومزندگیلحظهایندرعینیبودنزندهازراما،کندمیمفهومیذهنیمنیکبهتبدیل
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نمی؟نباشیزندگیشودمیباشیشیرینوباشیزندگیخوداگرتوگویدمیخوشیمفاهیمآنبهکنیممی

ولی،نیستزندگیکندمیفکرآدمکهاستذهنیمندرفقط؟شدخواهیچیپسنباشیزندگیاگر،کهشود

بهرسیممی؟دارمزندگیگوییممیکهداریمزندگیازماتصوريچه.زندگیمفهومبهبیفتدحاال.داردزندگی

شیرینیبه،استزندگیخودبهشدنزنده،ثباتوتمکینوقوتپس.زندگیمفهومبهزندگیهايوضعیت

.استزندگی

چون شکَر گردي ز بسیاري وفا
پس شکَر کی از شکَر باشد جدا؟

ازتوکهپرسیدهماازخدااَلَستروز،هستیمزندگیجنسازماخوبخیلی،افتدمییادمانماوفابسیارياز

فضاگشاییبرايبریممیبکاررابله،بلهگوییممیهی،آمدیادماناالنماخوب.بلهگفتیمما؟هستیمنجنس

لحظههرمنکهاستبزرگیبلۀیکبلهاین،گوییممیرابلههمانافتدمیاتفاقیهر،لحظهایناتفاقمقابلدر

بهبگویدبله،بشويزندگیجنسازعمالً،کنیوفالحظههریعنیوفابسیاري. هستمخداجنسازکهگویممی

زندهعمالًواقعدرکردنوفاو،عهدتبهکنیمیوفاداري،کنیردیفهمسرپشترااینهاولحظهایناتفاق

.اوستبهشدن

شکراز،شکروشیرینیاینپس،وفابسیاريازبشويشاديجنسازبشويشیرینبشويشکرتواگرگویدمی

اگر،بشودجداتواندنمیتوازشیرینیاینپس،هستیکهبشويزندگیجنسازاگر،باشدجداتواندنمی

.آوردیمدرمفهومبصورترازندگیو،داریمذهنیمنماکهستاایناش معنی،شدهجداماازشیرینی

عقل، آنجا گم بماند، بی رفیقعاشق، از خود چون غذا یابد رحیق

بیغذاي،هستمزندگیخودمناینکهیادآورياززندگیبهپیوستنازدرونشازخودشازواقعیعاشقوقتی

آن،بیایدبیرونازکهعقلینه،آیدمیبیرونازکهشادينه،کندپیداخالصشاديیعنی،کندپیداخالصوغش

زندگیشیرینیشماوفابسیاريازکههمینیعنی.ماندمیرفیقبیو،شودمیگمآنجاذهنیمنعقلاینموقع

میوجودتاناعماقازشاديکهبینیدمی،کردیدپیداعمق،شدیدلحظهاینجنساز،چشیدیدلحظهایندررا

هماینبگوید،بِکشدراشماتواندنمی،بکندکاريتواندنمیذهنیمن،هستیدشادبیرونیعللبدونشما،آید

هستهمنابشراببمعنیغشبی،خالصیعنیرحیق. دیگرترسینمی،هادارنگهخوبراشدگیهویت
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: گفتاولبیتدرهمین.استخالص،استکنندهمست،آیدمیلحظهاینورآنازکهشرابییعنینابشراب

.بوديکهشوخونهمان،رو،رو،دال

سر بودگرچه بنماید که صاحبعقلِ جزوي عشق را منْکر بود
،بشودمتالشیباید،بمیردبایدنشودمنکراگراینکهبراي.استعشقمنکر،ذهنیمنعقلیعنیجزويعقل

لحظهایندرشدنبلنداصالً.هستممن،عشقینه،داردوجودخدایینهکهستااینبهانکارازوجودشاصالً

پس.دانممیگفتیمنمی،شدیمنمیبلندگرنهو،نیستیممعتقدخدابهماکهستاایننشان،دانممی،منبعنوان

بااتّحادچون،داردوجودخدابااتّحادکهنداردقبولراچیزيچنینو،استمنکرراخدایاعشقذهنیمنعقل

.بشودمتالشیبایداینبیایدبوجودخدا

تمام،هستندسرّصاحبکهکنندمیفکرذهنیهايمنتمام،استسرّصاحبکهآیدمیبنظرشکهگرچه

،ندارندخدابهدسترسی،ندارندزندگیبهدسترسی،اندخشک،استمفهومی،استفکريهایشانبرداشت

حرفبیشتر،کنندمیتکرارراآنهاگرفتهیادهاکتابازراچیزهایییکفقط،ندارندزندگیخردبهدسترسی

کهاستچیزهاییهمینهمسرّش،هستمسرّصاحبمنکهاستعیبجویی،استبدگویی،استانتقادهایشان

.باشداینطوريخواهیمنمیماکنیدمیتوجه. استگرفتهیادهاکتاباز

پیداکاهشذهنیمناینبگذاریعنیباش،گفتسلیبیمارانمثلجزويعقلاینبهکاهشیعنیکاهشایندر

وگذشتهازشدخواهیدمتوجهشمابتدریج،کندمیپیداکاهشکههمین.کندپیداکاهشهمدیدشو،کند

موقعآنبعد،شویدمیزندهاوابدیتواونهایتبیلحظهاینبهآییدمی،شویدمیجمع،شویدمیجمعآینده

ناراحتآیدمییادتاناصالً،کردندمیناراحتگذشتهازراشماقبالًکهچیزهاییهمانمثالًشوید،میمتوجه

کنندمیفکر،کشندمیناراحتی،کشندمیسختیکهآنهاییهمۀ.شدعوضتانعقل؟شدچیپسشویدنمی

منهايتوهماینها؟استحقّبودنرنجیده،استحقّبودنغمگین؟داریدحقّیچه،دارندحقّبِکشندبایدکه

.استذهنی

زیرك و داناست، اما نیست نیست
تا فرشته ال نشد، اهریمنی است

.نیستنیستاما:گویدمیدوبارموالنا.داناستوزیركعقلشوذهنیمنیعنی.داناستوزیركکندمیفکر

تا.استخودشضرربههماش زیرکی،نیستنیست،داناستوزیركکندمیفکرذهنیمنبعنوانکسیهر
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هرکنیممیبرپاراذهنیمندائماً،داریمذهنیمناالنکههستیممافرشته،ستااهریمنینشدالفرشته

اینشویممیبلنداینطوريکهزمانیتا.داناترمهمهمهاز،هستمدانا،هستمزیرك،دانیممیگوییممی،لحظه

نرسیدهصفربهکهزمانیتا.بماندباقیصفردرو،برسدصفربهذهنیمنیعنیبشودال،بشودالبایدهوشیاري

همازراعقلشکسیهر.استشیطانپیرو،استشیطاننمایندة،استشیطانجزو،استشیطان،استاهریمن

همخودش،استشیطاننمایندةآدماینکندمیعملآنبراساسوگیردمیدردهایشوهاشدگیهویت

.نیستنیستاما،داندمیداناوزیركراخودش

به حکمِ حال آیی، ال بودچون او به قول و فعل، یارِ ما بود

زدنحرفدرهاشدگیهویتهمکردنزیادبراي،بیروندرکارهاکردنریستوراستبرايزدنحرفدر،بله

میچیزندگیخرد،گویدمیچیزندگیلحظهاینکهبفهمیبخواهیاگراما،ذهنیمنعقلماستیارعملو

همبتوانیمفقطمااینکه،کهدانینمیکهرااینهااصالً؟استمننفعبهچیزيچه،بیاییحالحکمبه،گوید

مننفعبهاینهاکردنزیادایندانیمنمیاصالًکنیمزیاد،کنیمزیاد،کنیمزیادلحظههررامانهايشدگیهویت

ماهاهمان،بیفتیمدامشبهسرآخرکنیمزیاد،کنیمزیادهیراهاشدگیهویتهمایننکند؟نیستیاهست

آنقضاحکمبه،لحظهایندرخداحکمبه،لحظهاینحکمبه،حالحکمبهوقتیگویدمیبنابراین.بکُشندرا

.نداردکارآیی،استهیچیعنی،الست،بیاییفیکونکُنحکمبهاستبهترینواستمفیدمنبرايکهاتفاقی

ال بود، چون او نشد از هست نیست
چونکه طَوعاً ال نشد، کُرْهاً بسی است

این عقل جزئی چون از هستی ناقص خود دست بر نداشته و محو نشده و همچنان خود را کامل می داند، در واقع 

باید او را نیست و فانی شمرد، زیرا او از روي اختیار، فنا را نپذیرفته لذا باید اجباراً و بر خالف میل او، او را فانی 

.بشمریم

آییممیاولما،نشدنیستهستازچون.خوردنمیدردبه،استهیچیعنیبودال.استمهمخیلیبیتاین

وجودحسذهنیمناین،کنیممیدرستوجودحس،کنیممیدرستهستذهنیمندرخدائیتبعنوان

کسیهر،آوردمیبوجودکسیهر،استکوچولوفرعونیکاین.دانممیگوییممیشویممیبلندماکه،ماست

بایدبنابراین.کندذوب،کندحلّراذهنیمنایندرونشدربتواندتسلیمبازندگیازاطاعتباهوشیارانهباید
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می،فهمدمیرااینهاهمینلحظهایندریکسیک.تسلیمروياز،اطاعترويازیعنیطوعاً.بشودالطوعاً

ازقبلقواتمامبالحظهایناتفاقپذیرش.کردخواهمفضاگشاییلحظهایناتفاقمقابلدرمن،اینازپس:گوید

وتسلیمواطاعترويازدارمو.بشودکوچکمنذهنیمنکهشودمیسببکاراینو،گیردمیصورتقضاوت

.شودمیکوچکمنمهییعنیشوممیال،شوممیدارمالزندگیخردبینش

و،خوانیدمیموالنا،کنیدمیگوشبرنامهاینبهکهشمامگر،کنندمیکمترمردمکهنکردمراکارایناگراما

ایناطاعترويازکسیاگرکهدگویمیدداریعنی،الستخیلیاکراهبهاینصورتدرکنیدمیکارخودتانروي

،دردهاستعقل،عقلشاینکهبراي،بشماریمهیچماراآنبایدیعنی.الستبسیارانکارروياز،کندنمیراکار

خردباشودنمیتسلیمکسیاگرلحظهایندریعنی.استغلطدیدش،هاستشدگیهویتهمعقلعقلش

بخواهدوبکنددعوا،بکندستیزه،کندمقاومت،بکندانکاراگرحاال.استخرابکارشکندنمیکارزندگی

، شما نگرانش نباشید،کندمیالخدارااین،استخرابخیلیکارشاین،زیرکممنبدهدنشانعاقلراخودش

:کهگفتکهمانمناجاتبهبرگشتیمبله.شدخواهدخرابکارش

مناجات

ثباتی ده نجاتخلق را زین بیو ثَباتقوت و تَمکیناي دهندة

اندر آن کاري که ثابت بودنی ست

را، که منثَنی ستقایمی ده نفس 

بودنثابتکهدهیممیانجامماکاريچهدر.استالزمبودنثابتکهکاريآندرگویدمی،خمیدهیعنینثنیم

دهبگوییمحاالازپسکنیممیماکهکاريهریعنی،باشدحضوربابایدانسانکار.کاريهردر؟استالزم

ثابتقسمتاینکه،باشدداشتهثابتقسمتیکبایدانسانبعداً.برسیمحضوربهمااستفرصتیآن،سالگی

چیزهاي،آیدنمیبیروناز،نداردکردنفکربهربطیهوشیارياینوزندگیبههستهوشیار،استانسانحضور

.استخدائیتخوداین،کنندنمیاوبهکمکبیرونی

ماکارکهاستهمینبراينبودهمادراگر.بدهدنشانراخودشبایدبودنثابتاینفکريهردرکاريهردر

شادوبودیمبازیگوشذرهیکاولسالششپنجهمینآمدیمماکهوقتیازکنیدنگاهشما.دیگراستخراب

چهلدرکهآنچنان،شدهبیشترمانامکاناتکهحالیدر،شدهکمترروزبهروزمانشاديدیگربعداً،بودیم
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،نداردثباتاینکهبراي،استآدمترینبدبختوداردچیهمهکهبگیریدنظردررازنییکمردیکسالگی

،ریزدنمیزندگیخردعقلشوفکربهاینکهبراي،دهدنمیانجامبودنثابتقسمتآنراکارهایشاینکهبراي

.بودنثابتهمیناز

خمیده؟چیبهخمیده.استخمیدهاالنکه،باشمزندهاونهایتبیبهسرومثلبایدمنیعنیرانفسدهقائمی

بهکنیممیتعظیموقتی،باشدایستادهبایدخداپايبهلحظهایندرمااصلیمنآن.جهانبهکندمیتعظیم

،دهدمینشانواکنشجهانیاینچیزهايبهکسیهر.استخمیدهمنذهنیمن.داریمذهنیمنیعنیجهان

نمیجهانیاینچیزهايبهتعظیم،داردثباتوکندمیتمکینکهکسیکهحالیدر.جهاناینبهشودمیخم

بهماکهستاایناش معنیتسلیم،کنیممیسجدهجهانیچیزهايبهماکهنیستاینشامعنیتسلیم.کند

میبازجالحظهایناتفاقبرايو،شویممیزندگیجنسازکنیممیفضاگشاییوقتی،کنیممیسجدهزندگی

.کنیم

تومنوشومنمیتوقربانیمن،بینممیخاکسترراتومنکهستاایناش معنیلحظهایناتفاقبهکردنبازجا

هستممنکهراشدهگشودهفضايهمین؟گیرممیجديراچی.گیرمنمیجديمنرااتفاق،گیرمنمیجديرا

چههرو،آوردمیبوجودزندگیدانممیرااتفاقات.افتدمیکهاتفاقینه،منبراياستجدياین،هستخداو

منذهنیمندستیعنی،نیستمندستاتفاقاتاینو.افتدمیبهتراتفاقات،شوممیشدهگشودهفضايمن

درچیزيیکبهدیدیدموقعهر.بودنقائمگویدمیاینجادرو،استفضاگشاییفقطمنچارةتنها.نیست

.کنیدمیاشتباهداریدکهبدانید،کنیدمیتعظیمبیرون

وارهانشان از فنِ صورتگرانگرانمیزانصبرشان بخش و کفۀ

وبشناسندراشانهايشدگیهویتهموکنندصبرهوشیارانهدردبهندارندصبرکههاانساناینبهگویدمی

،ایمکردهصحبتقبالًماراکردنگرانرامیزانکفّۀ.کنگرانرامیزانکفّۀو،بدهصبرآنهابه،بشوندآزادآنهااز

منجسمیهوشیاريدرصدچهل،داریدحضورهوشیاريدرصدشصتلحظهایندرشمااگر،ترازویعنیمیزان

دیدتان،استبیشترحضورتانهوشیاري،تانهوشیاريمیزاناینکهبراي.استگرانتانمیزانکفّۀ،ذهنی

خوبخیلیذهنیمنجسمیهوشیاريدرصدده،داریدحضورهوشیاريدرصدنودشمااگر.استتردرست

.استگرانتانمیزانکفّۀ،است
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کارهاییباو،بافندمیراشانذهنیمنیعنی،بافندمیراخودشانصورتهیکههستندکسانیصورتگرانو

فنّباتوانممییعنی،بافذهنیمنیعنیصورتگر.شویممیصورتگر،شویممیصورتبافهمماکنندمیکه

آنتويو،ببافیمصورتماکهشودمیباعثکسیهر،کنندوادارواکنشبه،کنندخشمگینرامادارندکههایی

میشما،ترسمثل،خشممثلمنفیهیجاناتمخصوصاً،هیجانات،ذهنیمنیعنیصورتآثارازبیفتیمگیر

دارندوامیمختلفیهايواکنشبه،کنندمیخشمگینراشماايعدهیک،ترسانندمیراشماايعدهیکبینید

میبکارکهکلماتیوکنندمیصادرکهانرژيبادارندصنعتی،دارندفنّاینها،انگیزندبرمیراآدمحسادتمثالً

.صورتبافیبهکنیممیشروعیکدفعه،بودیمآراممابرند

صحبتمذهبش،دینشازمرتّبهی،کشدمیمارخبهرادینش،کشدمیمارخراباورهایشکهکسییکمثالً

.صورتگرنداینها،استخوبمنمال،استبدشمامال،استبدیکیآنمال، نمی دانم،استخوباین،کندمی

،خودتبرايدینت؟اصالًگوییمیچرا.دیگربداندانیدمیچیهرشماحاالداریمکارچهما،کنندمیتحریک

هیچاصالًشماکهیکدفعه.اندصورتگريفنوناینها؟کوبیمیرادیگرانچرا؟حاالکنیمیتبلیغشماچیبراي

خواهدمی،بافدمیبزرگذهنیمنیکداردشماذهنیمن،شدیدبلندمی بینید،نداشتیدتوجهیکاراینبه

میزنگداريبرمیراتلفن،بدهراجوابشکندمقاومتبرودو،بسازدمذهببراي،دینبرايشدگیهویتهم

.استصورتگريهايفنّهمهاینها،زنی

میشمااالن،کنسنگینراشانترازويکفّۀ،ذهنیهايمن،جادوگران،صورتگرانفنّازشانوارهانگویدمی

امروز اصالً صحبت سر این است که . یک، خودتان را از فن صورتگران رها کنید.شمابراياستخوبچیبینید

خواهید به حضور برسید، که شما بتوانید خودتان را محافظت کنید از تحریکات من هاي ذهنی بیرون که اگر می

شما کاري . توانید زیاد بکنیدضورتان را میکند و چطوري میزان حضورتان را، کفه حچه خطراتی شما را تهدید می

ها و آزاد کردن هویتی که شما هویت شدگیاین کفه هم از شناخت هم. کنیدبه دیگران ندارید، این کفه را زیاد می

کنید، ولی کار این کار مهمی هم نمی. گیریدشما هویتی را که دادید به چیزها پس می. آیدبه آنها دادید بوجود می

.گوید به آنها صبر بدهدر این کار می. هرحالاست ب

و آن . مان را روي دیگران پیاده نکنیمفن. یکی از کاربردهاي این بیت این است که ما خودمان صورتگر نشویم

هر کسی با دیگران کار دارد، عیب و ایرادي . موقعی است که نورافکن روي خود ماست، ما با دیگران کاري نداریم
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ما نباید فکر کنیم که حاال که . ند و می خواهد اصالح کند، این آدم صورتگر است، این آدم مضر استبیدر آنها می

وظیفه ماست، باید کمک کنیم به جامعه، خدمت . ما به روشنایی رسیدیم دیگران را هم باید به روشنایی برسانیم

.این من ذهنی است. کنیم

تر شد، همین طور که فن صورتگري هست، فن به روشنایی رسیدن کنید و نور زیادشما فقط روي خودتان کار می

کنید روي یکی دیگر، گذارید کنار، تمرکز میبه محض اینکه شمع خودتان را می. تواند از شما تشعشع کندهم می

. تواند بکندآیید به خاکستر، به شمع خاموش من ذهنی خودتان، دیگر کاري نمیاز آن شمع روشن خودتان می

:گویدمی. بله مربوط به آیه قرآن است. مفید هم نخواهید بوددیگر

8، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف

ئَِك ُھُم اْلُمْفلُِحونَ  َواْلَوْزُن َیْوَمئٍِذ اْلَحقُّ ۚ َفَمْن َثُقلَْت َمَواِزیُنُھ َفأُولَٰ

ایشان سنگین است ) صالحاعمال (کسانی که ترازوي . ، حق است)رستاخیز(در آن روز ) اعمال(و سنجش 

.رستگاران اند

حاال داخل پرانتز را . سنجش در آن روز حق است. سنجش اعمال نوشته اینجا. اندترجمه این آیه را اینطوري کرده

کسانی که ترازوي حضورشان . سنجش در کدام روز؟ همین لحظه، خداست. نخوانیم آنها تفسیر مترجمین است

. شصت درصد هفتاد درصد حضور هستند و درصد کمتري من ذهنی، اینها رستگاران عالمند. سنگین است

تا نباشند از حسد دیوِ رجیمسودي بازِشان خر اي کریموز ح

ما قبالً . گوید از حسادتی که من ذهنی دارد از این حسادت آنها را دوباره بخرمی. همین طوري مناجات است

یادآوري امروز هم موالنا . بینهایت فراوانی است. خدا بینهایت است. چرا؟ از جنس خدا بودیم. حسود نبودیم

ما . گوید که افتادن در من ذهنی، من ذهنی کاهش بینهایت به جسم است، و قطع رابطه با زندگیو می. کندمی

هایمان هویت شدگیهم. هیچ راهی نداریم جز اینکه خودمان را به عنوان من ذهنی با من هاي ذهنی مقایسه کنیم

یگران مقایسه کنیم و اگر آنها زیاد درآمدند، حسادت می ها و انباشتگی دهویت شدگیو انباشتگی آنها را با هم

. هیچ من ذهنی نیست که حسود نباشد، متاسفانه. کنیمما همیشه در من ذهنی حسادت می. کنیم

. توانیم خودمان، خودمان را به کمک خدا از حسادت باز بخریمپس ما می. گوید که از حسادتشان باز بخرمی

دانیم که اگر در حسادت یعنی من ذهنی بمانیم، دیو ملعون و مطرود ولی می. ادتفروختیم خودمان را به حس
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هاي من ذهنی است و شیطانی است و بسیار مخرب و حسادت یکی از خاصیت. دیو یعنی شیطان. خواهیم شد

. کنداالن هم موالنا دارد صحبت می. قبالً صحبت کردیم. است

سوزند عامه از حسدچون همی در نَعیمِ فانیِ مال و جسد

مثل هر چیزي که چشم . هاي فانی یعنی از بین رفتنی، گذرا، مثل پول، مثل مقام دنیا، مثل همه متعلقاتدر نعمت

مثل خوشگلی ما، . تواند تجسم کند، که اینها مالند و جسد هم مشخصات تن ماستتواند ببیند و ذهن میمی

هویت شدگی با اینها عامه مردم در در اثر هم. هویت هستیمبا اینها هم. مانن، هیکلدانم موهایماجوانی ما، چه می

. سوزید مواظب خودتان باشیدشما اگر در حسد می. خوانیماینها را می. سوزندحسد می

کَشَندپادشاهان بین که لشکر می

کُشَنداز حسد خویشانِ خود را می

بطوري که از روي . گوید حسودندرفاه مردم را تامین کنند، اینها میشاهانی که مردم را باید هدایت کنند و

تاریخ ایران . کشندکنند و بخاطر اینکه در پادشاهی بمانند، خویشاوندان خودشان را میحسادت لشکرکشی می

آنجا شما تاریخ عصر حافظ که دکتر غنی نوشته بخوانید، خواهید دید که چه اتفاقاتی . پر از همین حوادث است

افتاده بین برادران و خویشاوندان و همین االن هم خوب نگاه کنید، خواهید دید که چطوري انسانها از حسد 

رسانند، و حسادت دردي است که اگر آدم داشته باشد، آدم کشند آسیب میخویشاوندان خود را اگر هم نمی

تواند به برادرش حسادت کند، آدم میاش حسادت کند، به خواهرش تواند به همسرش حسادت کند، به بچهمی

. همه حسادت کند متاسفانه

کرده قصد خون و جانِ همدگرعاشقانِ لُعبتانِ پر قَذَر

زنهایی هستند دانسته دو نفر آدم مهم را عاشق خودشان . گوید مردانی که عاشق زنهاي پر از پلیدي هستندمی

کند، و آن عاشقان نی دارد و پر از درد است، دو تا من ذهنی قدرتمند را عاشق خودش میزنی که من ذه. کنندمی

هویت پرقذر یعنی پر از پلیدي و هم. لُعبت در اینجا معشوق و دلبر است. آن مردهاي عاشق. افتندبه جان هم می

. یعنی اینها حضور ندارند. شدگی و درد
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آن خانمی که دو نفر مرد را حاال در . از عدم تمکین، از عدم وجود قوتزند از عدم ثبات، موالنا دارد مثال می

بینی یک جنگ شروع شد هزاران نفر مردند، براي اینکه یک خانمی معلوم مقامات مثالً دو تا شاه، یک دفعه می

االن خواهد و. زندموالنا مثال می. کندخواهد بشود، دارد بازي میخواهد بشود یا زن آن مینیست که زن این می

پس چنین عاشقانی که عاشق . گفت که اینها نه دلهایشان دل است، نه هوایشان هواست، نه عشقشان عشق است

.افتند در جان همدیگرشوند مییک دلبر پر از پلیدي می

ویس و رامین، خسرو و شیرین بخوان

که چه کردند از حسد آن ابلهان

یرین را بخوان که این ابلهان یعنی هم ویس، هم رامین، هم خسرو و گوید داستان ویس و رامین و خسرو و شمی

. دهدهم شیرین بخاطر اینکه با من ذهنی با همدیگر رابطه برقرار کردند، چه کردند که خودش توضیح می

ویس و رامین، خسرو و شیرین بخوان

که چه کردند از حسد آن ابلهان

ي جسمی و من ذهنی عشق هوشیارخواهد بگوید که می. هیچی نبودهنَچیز یعنی الشی، یعنی هیچ اهمیتی ندارد، 

که موقعی که عاشق و معشوق شروع . ها عاشق و معشوق هر دو مردندگوید در این داستانکه می. شناسدنمی

. شان هم نچیز بودو هواشان یعنی عشق. نَچیز در اینجا یعنی من ذهنی، توهم. کردند به این رابطه نچیز بودند

. نی ذهنی بود، توهمی بودیع

شود، شود و هوایش یعنی عشقش هم از جنس من ذهنی میبینید که وقتی انسان از جنس من ذهنی میپس می

زند که عاشق و معشوق هر دو جانشان را در این راه از و موالنا مثال می. شودحسادت هست و رابطه باب صغیر می

و همین رابطه بین . رابطه، رابطه عشقی نیست. طه، رابطه خالقی نیستراب. آیددهند و عشقی بوجود نمیدست می

. شما و همه چیز هست

ها، با کنم شما ارزیابی کنید که آیا رابطه من با چهان بیرون، با انسانها، با چیزها، با موقعیتدوباره تکرار می

دهد؟ اگر من ذهنی داشته درد میطبیعت، هر چه که در جهان است آیا باب صغیر است؟ یعنی این رابطه به من
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این بخاطر این است که شما . آیدبله با هر چیزي شما رابطه برقرار می کنید از آن درد می. باشید، خواهید دید بله

.من ذهنی دارید و پیغام این است که نباید به این وضعیت ادامه بدهید و باید یک کاري بکنید

***پایان قسمت دوم *** 
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مر عدم را بر عدم عاشق کندکه عدم بر هم زندپاك الهی

یعنی مورد . زنددو تا نَچیز را، دو تا من ذهنی را بهم می. زندگوید خداوند پاکی که دو تا عدم را به هم میمی

ذهنی دیگر عاشق یعنی یک من ذهنی را به من . کندو عدم را بعداً عاشق می. آوردتصادم دو تا عدم را بوجود می

. شناسیدولی یک راه بهتر را شما می. تا درد بهشان پیغام بدهد. تا چی بوجود بیاید؟ تا درد بوجود بیاید. کندمی

. که شما باید من ذهنی را شناسایی کنید بیندازید

تان باشد، شما لزومی ندارد که بیست و پنج سال. اي باب صغیر خواهد شدکنیم که هر رابطهاین همه صحبت می

سی سالتان باشد، من ذهنی دردمند داشته باشید، ازدواج کنید، این ازدواج تبدیل به یک رابطه پر از درد بشود، 

باید من ذهنی را . کردیدبعد یک ده سال هم این را ادامه بدهید، و بعد بفهمید که نباید با من ذهنی ازدواج می

یک کس دیگر هم که به بودن . شدیدباید به بودن زندگی زنده می. کردیدانداختید، از روي عشق ازدواج میمی

. کردید که این رابطه، رابطه پر از درد نباشدزندگی زنده است با او ازدواج می

دنبال تمکین . آیدغذاي روح از آنور می. گردیم؟ قوت، غذادنبال چی می. گردیم همان بیت اولاش برمیهمه

اگر شما ثبات ندارید مواظب باید باشید، و . گردیمدنبال ثبات می. وصل به خداادامه پیوستگی و. گردیممی

همه . نگویید بدشانسم. مواظب این باید باشید که طرف مقابل را مالمت نکنید، و خودتان را هم مالمت نکنید

. خیلی موذي است این، من ذهنی خودمان. کندکارها و بالها را این من ذهنی می

دل، حسدها سر کنددر دلِ نه 

نیست را هست این چنین مضطَر کند

. چسبدآید به چیزها میي میهوشیارگفتم . مرکزي که من ذهنی هست، دل واقعی نیست. در دلی که دل نیست

این نه دل . بینیمشود مرکز ما و از پشت عینک آن جهان را میهویت بشود فوراً میبه هر چیزي که بچسبد و هم

در دل نه دل، در دل من ذهنی حسدها . دل آنست که بینهایت وسیع بشود و به خدا زنده بشود. نیستاست، دل 

. آید باال، آدم دیگر بیچاره شدهوقتی حسد می. آید باالمی

من ذهنی را این چنین . نیست، من ذهنی است. در اینجا هست بجاي زندگی نشسته، خدا نشسته. نیست را هست

شود که ذهن جاي متوجه نمی. شودکند؟ براي اینکه متوجه نمیچرا می. کند، درمانده میکندخدا بیچاره می
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گیرد که این شخصی که دین دیگري دارد یاد نمی. یک جاي موقتی بوده که ما جدایی را یاد بگیریم. زندگی نیست

. ت و ستیزه استکارش بر اساس مقاوم. هویت شدگی استکارش همه بر اساس جدایی و هم. دشمن من نیست

. عشق زندگی را نگذارد بیاید. خرد زندگی را نگذارد بیاید. کارش این است که قطع بودن با زندگی را ادامه بدهد

. شودمتوجه هم نمی. خشک بشود، کارش این است. لطافت زندگی را نگذارد بیاید

ما اگر . ن به وسیله خدا، تسلیم استیا راه درد است، راه درد راه شیطان است، یا راه هدایت شد: هستدو راه

مان چنان پایین بیفتد که يهوشیارعاقل باشیم قبل از اینکه این بدنمان از بین برود، فکرهایمان خراب بشود، 

فهمم چی می گویی، قبل از اینکه آن ي ما را بیاورند باال، ها چی می گویی، نمیهوشیاردیوانه شویم و نتوانند 

. من ذهنی را اساس کار ندانیم. دیمحالتها برسد ما برگر

خورنداز حسد دو ضَرَّه خود را میترنداین زنانی کز همه مشفق

کنند و باالخره خانمها ها که از همه مهربانترند، چرا که مظهر عشقند و لطافند و بچه بزرگ میگوید این خانممی

خواهد حسادت را در می. حاضرند همدیگر را بدرند و بخورندآید باال، دو تا هوو وقتی حسادت می. مهربانترند

.انسانها نمایش بدهد

دل اندتا که مردانی که خود سنگین
از حسد تا در کدامین منزل اند؟

هویت هستند با چیزهاي این جهانی خانمها که اینطوري باشند، مردانی که دلشان سنگ است، یعنی مردها هم

بعداً هفت هشت سال در . دهندشان نه ماه پرورش مییک زندگی را در شکم. زدیکترندخانمها به زندگی ن. بیشتر

مردها . کنندعشق را تمرین می. شانغذا باید بدهند به بچه. مجبورند که مهر بورزند. کنندآغوش حضور بزرگ می

تند، در چه سطحی توانند بکنند، در کدام منزل هسکه سنگین دلند، ببین اگر حسادتشان گل کند، چکار می

. هستند؟ در سطح خیلی باال

داند، قضا و قدر، و یکی از طرحهاي گوید که شرع یا قانون که آنها را هم زاییده قضا میاز اینجا به بعد موالنا می

گوید که ما دنبال زنده می. گویدتوجه کنید چه دارد می. کندگوید که من ذهنی را توي شیشه میداند، میخدا می

دانم، ها تن در نمی دهد به اینکه از منیت دست بردارد، و بگوید نمیمن ذهنی به این سادگی. ن به خدا هستیمشد
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من ذهنی را در شیشه، و با این . کندگوید زندگی یک طرحی دارد که فعالً دیو را در شیشه میمی. تسلیم شود

. دهدوگرنه من ذهنی اجازه نمی. ثبات برسدشیشه قانون است تا فرصت آدم پیدا کند که به قوت و تمکین و 

.دهداالن دارد اینها را توضیح می. درندانسانها همدیگر را می

بر دریدي هر کسی جسمِ حریفگر نکردي شرع، افسونی لطیف
چه قانون شرع و چه قانونهاي مختلف محلی و مدنی یا بهر حال هر. گوید در اینجا شرع را شما قانون بگیریدمی

. قوانین بین الملل هست. کندمطابق آن قوانین روابط انسانها را تنظیم می. کشوري براي خودش قوانینی دارد

اگر این نبود آدمها همدیگر را . این فن شریف است. گوید این افسونی لطیف استو می. شودکمابیش اجرا می

. کندو این دیو را در شیشه می. دریدندمی

حجت کنددیو را در شیشۀرایی زندشرع بهرِ دفعِ شَرّ
کنند و قانون یک رایی کند، آدمها که با هم اختالف دارند به قانون مراجعه میگوید که قانون یک قضاوتی میمی

تواند فعالً من و به این ترتیب چون خود من ذهنی از جنس فکر است و حجت هم از جنس فکر است، می. دهدمی

شود که حقش این است و باید رضایت بدهد و از روي یعنی آن شخص قانع می. را در شیشه حجت بکندذهنی 

. توانست باقی بماندوگرنه بشر نمی. توهماتی که به من ظلم شده از حد و حدود تجاوز نکند

توي شیشه و این رود بله اجازه بدهید که چند بیت هم دوباره از دفتر سوم برایتان بخوانم که چطوري دیو می

یعنی این طرحی که ما االن داریم، یک طرحی است که اگر قانون هست، اگر ما توجه به قانون کنیم، . قضاست

دهد که قبل از اینکه خودمان را از بین ببریم یعنی ما و به ما فرصت می. شودموقتاً دیو من ذهنی کنترل می

ما آمدیم به این جهان به بینهایت خدا زنده بشویم هر چه زودتر، .انسانها، بتوانیم به قوت و تمکین و ثبات برسیم

. یعنی قانون است. ولی یک فنی قضا بوجود آورده و آن حجت قضاست. ولی من ذهنی و شیطان غالب است

469مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

عاقالن گردند جمله کور و کرچون قضا بیرون کند از چرخ، سر
کند، وقتی به من ذهنی دهیم، وقتی از چرخ سرش را بلند میوقتی به من ذهنی ادامه می. الهی استقضا قانون

. شوندکند، من هاي ذهنی عقلهاي جزوي کور و کر میدهیم، وقتی از چرخ سرش را بلند میادامه می
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وندام گیرد مرغِ پرّان را زبماهیان افتند از دریا برون

ماهیان افتند از دریا برون سمبلیک ممکن است در مورد انسان باشد که انسان ماهی است در دریاي یکتایی شنا 

و قبالً هم اینها را . داردافتد به خشکی و دام من ذهنی مرغ پران را زبون در خودش نگه مییک دفعه می. کندمی

خواهد بگوید که شیشه می. گیردبگیرد، هم قضا دست ما را میقضا اگر مثل شب ما را : گویدمطالعه کردیم که می

تا دیو یعنی شیطان کامالً . دهد که آزاد کند خودش رارفتن دیو هم باز هم کار قضاست و فرصتی به انسان می

. نتواند ما را از بین ببرد

بلکه هاروتی به بابِل در رودتا پري و دیو در شیشه شود

یعنی من هاي ذهنی به حکم رعایت . فعالً در شیشه است. کنداین قضاست که پري و دیو را در شیشه میپس 

رود، تا انسانها فرصت کنند به کمک موالنا و بزرگان و از طریق تسلیم یواش یواش یکی یکی قانون در شیشه می

این تفکر در من ذهنی بسیار بشناسند که این من ذهنی آخرین محصول زندگی نیست، و. حضور را بشناسند

رسد نه این زیانها جدي هستند و نه کنیم براي زیانهایی که به ما میزیان آور است و اینکه ما دیگران را مالمت می

من دنبال یا دنباله خداییت . دهد و قضا دنبال من استمالمت آنها درست است، بلکه قضاست که اینها را تغییر می

در ذهن مشغول باشم بیش از حد وگرنه قضا دنبال من است که اتفاقات بد بوجود آورد، تا به توانم من نمی. هستم

. دهممن یادآوري کند این طرز زندگی قابل دوام نیست، درست نیست و من اجازه نمی

اال اوضاع هاروت هم همان فرشته بودکه، یا هاروت و ماروت دو تا فرشته بودند که از ب. بلکه هاروتی به بابل در رود

و . اش را کامالً مفصالً خواندیمقصه. خواستند بیایند زمین و انسانها را رهنمایی کنندمیکردند وانسان را نگاه می

گیرید و اگر بروید ممکن است که از من جدا شوید تان را از من میشما پاکی. خدا به آنها گفت که شما تنها نروید

هر چه خدا گفت . کنیم و برگردیم خدمت شمارویم انسانها را راهنمایی میمیگفتند نه ما . و نتوانید برگردید

همان . نروید و آنها آمدند، و همین که رسیدند شروع کردند به قضاوت، در مورد کارهاي من ذهنی انسانها

بروند دیگر و در و باالخره نتوانستند به انسانها کمکی بکنند و باال هم نتوانستند . قضاوتشان آنها را گیر انداخت

. افتدگوید هاروت به چاه بابل میبلکه می. این قصه این هاروت است. اندنتیجه در چاه بابل سرنگون آویزان شده

.اینها سمبلیک است
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جز کسی، کاندر قضاي حق گریخت
خونِ او را هیچ تَربیعی نریخت

ي هوشیاریعنی در این لحظه این موضوع را به عنوان . گریزدکنید که غیر از کسی که او به قضاي حق میتوجه می

کند که، من باید تسلیم شوم و فضاگشایی کنم به اتفاق این لحظه، و این اتفاق را زندگی، قانون قضا براي درك می

باز فضا را. افتد که من یاد بگیرماین اتفاق می. افتدآورد و این بهترین اتفاق است براي من میمن بوجود می

جز اینکه آدم از اینجور تاملها و فکرها بکند و به قضاي حق پناه ببرد، . دهم که خرد زندگی بیایداجازه می. کنممی

. ریزدهیچ راه دیگري ندارد، یعنی کسی که به قضاي حق بگریزد هیچ شومی، هیچ نحسی خون او را نمی

ی که در غزل هم داشتیم، دامن او را خواهد اگر کسی با من ذهنی پیش برود، نحسی و شومی و عدم خجستگ

ولی اگر کسی به قضاي حق در این لحظه بگریزد، هیچ شومی و نحسی من ذهنی در این لحظه دامنش را . گرفت

هر جا که هستید در هر وضعیتی شروع کنید به . مهم است که از کجا شما شروع کنید. مهم است. گیردنمی

اگر رو به او . گفت از هر وضعیتی از هر جایی رو به او بکنید، اینها را خواندیم. حظهفضاگشایی در مقابل اتفاق این ل

. تواند خون شما را بریزدنکنید هر نحسی می. ریزدبکنید خون شما را هیچ نحسی نمی

هیچ حیله نَدهدت از وي رهاغیرِ آنکه در گریزي در قَضا
یعنی قضا و قدر و قانون الهی و کُن فَکان، او مثل . فضا را باز کنی و پناه ببرید به قضاغیر از اینکه در این لحظه

. کندگوي ما را بزند با چوگان خودش، تا دم او به ما کمک بکند در این لحظه، هیچ حیله من ذهنی به ما کمک نمی

بخشد، مگر اینکه در این لحظه و نمیما را از دردهایمان رهایی . کندهاي من ذهنی به ما کمک نمییعنی حیله

. لحظه بعد و لحظه بعد بگریزیم به قضا و معنیش هم گفتیم یعنی چه

گوید موالنا می. خواستم شما خوب ببینید که چطوري قضا دیو را در شیشه کردهتوجه کنید اینها ابیاتی بود که می

تهاي فکري همراه است، موقتاً دیو را در شیشه نگه که حاال چه قانون شرع چه قانون، قانون بطور کلی که با قضاو

. کندبه انسان می دهد، نه به من و شما، یعنی من ذهنی و دیو بشر را تهدید می. دهدداشته، فرصتی به انسان می

تا در شیشه است مردم باید . البته در مورد فرد هم صادق است، فعالً دیو در شیشه است. گویدموالنا کلی دارد می

تا در شیشه هست و یک جنگ . ها را بشناسندهویت شدگیتند تند هم. ر بکنند، روي خودشان کار کنندکا
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بزرگی نشده، ما همدیگر را از بین نبردیم، همدیگر را آگاه کنیم که این من ذهنی توهم است، زیر نظر شیطان کار 

.دهدبله ادامه می. کندشیطان به سود ما کار نمی. کندمی

تا به شیشه در رود دیوِ فضولو از یمین و از نُکولاز گواه 
اش است، از شاهد و قسم خوردن و انکار از قسم خوردن و هر فرآیندي گو یا من ذهنی که نمایندهشیطان بیهوده

شود در نمییعنی من ذهنی من و شما را . گو برود به شیشهدیو بیهوده: گوید کهکه دادگاههاي خوب دارند، می

گوییم که حق ما این ما هم دیگر می. شیشه کرد، مگر اینکه با حجت قانون، که بگویند که آقا حق تو این است

وگرنه ما قانع نیستیم، آقا چه حق ما این است، به ما ظلم شده، ما میل خودمان را حق خودمان . است دیگر

گوید قدر این را بدانید چون دیو را در موالنا می. در استنه همین ق. شودخیلی بیشتر از اینهاست نمی. دانیممی

. شیشه نگه داشته

دجمع میمثلِ میزانی که خشنوديِ دو ضزل و جِدآید یقین در ه
شوند در کارهاي ماند که دو تا ضد، دو انسانی که با هم در ستیزه هستند، جمع میگوید مثل ترازو میاین می

یعنی این قانون مثل میزان است، مثل ترازو است که خشنودي که دو من ذهنی ضد را فراهم جدي و غیرجدي، 

. گذارد طغیان کندکند و نمیآورد و دو تا من ذهنی را در شیشه میمی

شرع چون کَیله و ترازو دان یقین
که بدو خصمان رهند از جنگ و کین

قانون مثل پیمانه و ترازوست، و دو طرف متخاصم از جنگ و کین گویدمی. بله. کَیله یا کیله به معنی پیمانه هست

گوید که جنگ و موالنا می. توجه کنید جنگ و کینه در واقع کار اصلی من ذهنی است، خوب دقت کنید. رهندمی

گیرد و ستیزه و مقاومت و رنجش و کینه اینها خوي من ذهنی است و این جنگ و کینه هم بطور جمعی صورت می

. خواباند و دیو را در شیشه می کندو قانون فعالً اینها را می. صورت فرديهم ب

کی رهد از وهمِ حیف و احتیالگر ترازو نَبود، آن خصم از جِدال
گوید این ترازو اگر می. گیرياحتیال یعنی حیله. حس مظلومیت و ظلم. حیف یا حیف ستم کردن و ستم هست

هاي آفل از وهم، نه حقیقت، هویت شدگییعنی منهاي ذهنی که بخاطر حرص و مال دنیا و همنبود این دشمنان 
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توانیم االن یک ارزیابی خودمان را بکنیم که آیا حقیقتاً ما ما می. دریدندگري همدیگر را میوهم ستم و حیله

ون الزم نیست براي ما؟کنیم یا نه قانمودب هستیم یا مقیدیم؟ اگر قانون نباشد ما بعضی کارها را می

موالنا گفت که این تمکین و ثبات و قوت اگر از آنور بیاید، ما احتیاجی به این نداریم که چیزي بیاید و دیو ما را به 

هر انسانی مسئول است که من ذهنی . دیو باید در دراز مدت یا من ذهنی متالشی بشود و ذوب بشود. شیشه بکند

کنند، قضا این ترازو را بوجود ولی چون نمی. ذهنی خودش را و به صفر برساندرا کوچک کند و کوچک کند، من

هویت چرا وهمند؟ اوالً منشاشان هم. گري و حس ستم که همه وهم هستندآورده که مردم از روي حرص و حیله

.با همدیگر به جدال نپردازند و همدیگر را از بین نبرند. شدگی است

 ردارِ زشتوفابیپس درین م
این همه رشک ست و خَصم ست و جفا

بینید که در این چیزهایی که ما با آنها گوید که شما میمی. شودبله حاال حرفش از اینجا به بعد شروع می

مثل پول، مثل متعلقات، اینها را ما . وفا هستند و زشت هستندهویت هستیم، اینها مردار هستند و بیهم

. اینها که وفا ندارند به ما، با وصف این، ما که خودمان اصل وفا هستیم. وفا هستندها بیرویم و اینگذاریم میمی

کنند ایم به اینها و وقتی اینها تغییر میایم و چنان چسبیدهوفا جان دادهاصل وفا را رها کردیم به این چیزهاي بی

. شویمترسیم، خشمگین میما می

این همه حسادت است و دشمنی . وفا هستندکه اینها مردار و زشت و بیاین شناخت را بشریت پیدا نکرده است

کنیم از گردد به اینکه ما انکار میکنیم، ولی برمیما به همدیگر ظلم می. تواند ظلم باشدجفا هم می. است و جفا

. ا را سر ما آوردههویتیم، این بالههمین چیزهاي گذرا که با آنها هم. کنیماصلمان را انکار می. جنس چه هستیم

مشغولیم به . اوالً حسود کرده، ما را با هم دشمن کرده و جفا به معنی اینکه ما یادمان رفته از جنس چه هستیم

. بله. این چیزها

پس در آن اقبال و دولت چون بود؟
چون شود جِنّی و انسی در حسد

ت است، ببین در آن یکی که به حضور رسیدن، هاي این جهانی اینقدر حسادهویت شدگیگوید حاال که در هممی

به حضور برسد، به گنج حضور برسد، به بینهایت خدا و ابدیت خدا زنده شود، چقدر حسادت یک انسانی بخواهد
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یعنی اینکه اگر شما شروع کنید به روي خودتان کار کردن، چقدر مردم . کنندیعنی مردم به آن حسادت می. است

کنند، بلکه نه تنها انسانها براي این کار حسادت می: گوید کهبعالوه در اینجا می. خواهند کرددور و ورتان حسادت 

هاي وجود دارند که از جنس انسان نیستند ولی يهوشیار. ي انسانیهوشیاري است غیر از هوشیارجِنّی هر . جِنّی

: دگویاسمش را گذاشته جِنّی، می. آید که انسان به حضور برسدخوششان نمی

چون شود جِنّی و انسی در حسدپس در آن اقبال و دولت چون بود؟
. اي برپا خواهد شداگر جنیان و انسیان یعنی انسانها در حسد باشند بخاطر حضور ما، ببین آن موقع چه مفسده

اندیک زمان از رهزَنی خالی نهاندآن شیاطین خود حسود کهنه
موالنا چه . کننداند، و یک لحظه از زدن راه ما غفلت نمیا، اینها حسود کنندگان کهنههگوید آن شیطانمی

منظور زندگی این است که ما . خواهد بگوید که ما باید دنبال قوت و تمکین و ثبات باشیممی. خواهد بگویدمی

. بشویمپس از مدتی اقامت در ذهن، حاال بگوییم ده سال، حدود ده سال به بینهایت او زنده

ها در این عالم که اگر یک کسی بخواهد دنبال منظور هویت شدگیولی چنان ما برقرار شدیم در من ذهنی و هم

ي که ممکن است مخالفت هوشیاراصلیش برود، حسودان انسی یعنی انسانی و جِنّی، اسمش را گذاشت جِنّی، هر 

خوب این کار شما را . لحظه از رهزنی شما غافل نیستافتد، و یک داشته باشد، حسادت داشته باشد در کار می

. کندکار ما را مشکل می. کندمشکل می

شما نباید به این فکر باشید که من که امروز شروع کردم به این کار که روي خودم کار کنم، به گنج حضور گوش 

موالنا . کنی، نهاهللا، چه کار خوبی میآفرین ماش: گویندآیند میبدهم و روي خودم کار کنم، موالنا بخوانم، همه می

همین طور که شما االن پول ندارید، ده سال کار کنی و . گوید در آن کار اینقدر حسادت وجود داردمی. نه: گویدمی

شناسند حسادت یک دفعه صد میلیون دالر در بیاوري، دوستان سابق، فامیلهاي شما، همه کسانی که شما را می

. مگر من ذهنی نداشته باشند. نکنیداصالً شک. کنندمی

این . کنندحاال اگر شما بخواهید روي خودتان کار کنید و به حضور برسید، آن را هزار برابر کنید، حسادت می

یعنی یک کسی اینجا هست و فرض کن به صد نفر . هایی در پیش داریددهد که شما چه چالشها نشان میصحبت

موالنا هم از . گویدگویم موالنا میمن نمی. این کار هستند که شما به حضور نرسیدوصل هست، هر صد نفر مخالف 

.خوانیمهایش را میاالن آیه. گیردموالنا واقعاً از قرآن کمک می. گیردقرآن کمک می
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اندوآن بنی آدم که عصیان کشته
انداز حسودي نیز شیطان گشته

اند؟ در مقابل اتفاق این چه کار کرده. انداند، تسلیم نشدهقاومت کردهاند، یعنی مآن انسانهایی که عصیان کرده

لحظه مقاومت کردند، قضاوت کردند، مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت در مقابل زندگی هم هست، و این 

کند، یو جنس مرکز آدم را عوض م. اینکه در این لحظه انسان تسلیم نباشد. عصیان است، این نافرمانی است

از حسودي نیز شیطان . ها و دردها باشد، از جنس شیطان شدههویت شدگیجنس مرکز انسان از جنس هم

. اندگشته

از نُبی بر خوان که شیطانانِ انس
اند از مسخِ حق با دیو جنسگشته

شدگی است، از هویتگوید از قرآن بخوان که شیطانهاي انسانی، آنهایی که مرکزشان از جنس درد است و هممی

شود شویم، و آن میشویم از جنس جسم میهویت میچرا که وقتی ما هم. مسخ حق یعنی تغییر جنسیت حق

هویت اند از مسخ حق، مسخ حق خیلی ساده است، وقتی ما همگشته. انداز جنس شیطان شده. مرکز ما و دید ما

باید باز باز بشود به اندازه بینهایت، از جنس خدا یعنی مرکز ما. شویمها میهویت شدگیشویم، از جنس هممی

هویت شود چیز دیگري باشد، اگر چیز باشد یعنی همتواند غیر خدا باشد این را بفهمیم اول، نمیدل ما نمی. بشود

کسانی هستند دلشان کینه است و خیلی هم مذهبی . شدگی باشد، از جنس خشم باشد، حرص باشد، کینه باشد

. نس شیطان هستندهستند، از ج

کنند، ولی نه ثبات دارند، نه تمکین اي قانون را کامالً رعایت میاینکه یک نفر قوانین را رعایت کند، یک عده

اگر کسی . کنندقانون را خوب رعایت می. هویت شدگی با قانون هستندفقط هم. گیرنددارند، و نه از آنور غذا می

اینها همه خیلی خوب است آدم قانون را رعایت کند، ولی . شوندشمگین میهم قانون را زیر پا بگذارد، خیلی خ

نباید فکر کند این به حضور رسیده، این به منظور خدا از آفرینش رسیده، این هنوز من ذهنی دارد و زیر مسخ 

بله همین است، . حق است، خداست و با شیطان هم جنس است

:گویداینطوري می112سوره انعام آیه 
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112، آیه )6(آن کریم، سوره انعامقر

ا َشَیاِطیَن اْإلِْنِس َواْلِجنِّ ُیوِحي َبْعُضُھْم إِلَٰى َبْعٍض ُزْخُرَف اْلقَ  لَِك َجَعْلَنا لُِكلِّ َنبِيٍّ َعُدًوّ ْوِل ُغُروًرا ۚ َولَْو َشاَء َربَُّك َما َوَكَذٰ
َفَعلُوهُ ۖ َفَذْرُھْم َوَما َیْفَتُرونَ 

هر پیامبري دشمنانی از شیاطین انس و جن قرار دادیم، که براي فریب مردم همواره گفتاري باطل و این گونه براي 

ولی به ظاهر آراسته و دلپسند به یکدیگر القاء می کنند، و اگر پروردگارت می خواست چنین نمی کردند، پس 

.آنان و آنچه را به دروغ به هم می بافند واگذار

توجه کنید جن در اینجا این نیست که یک . ي دیگري که غیر از انسان استشیارهوجن، هر . انس یعنی انسان

ي دیگر که غیر از انسان است و اینکه انسان به هوشیارهر . اند، نهچیزهایی شبیه موش در زمین بدوند و اینها جن

دي در این عالم کنید که درد عالم یک فضاي داراي جاذبه است، یک درتوجه می. کندحضور برسد را تحمل نمی

. اند، اینها روي زمین وجود داردیعنی دردهایی که انسانها در گذشته کشیده. کندزندگی می

یادتان باشد در شاهنامه خواندیم در مورد پهلوانان ایران که رفتند مازندران، البته نه این مازندران، سمبلیک 

الي سر پهلوانان ایران و شاه ایران، و پهلوانان کیکاووس که رفت، دیو سپید آمد یک ابري درست کرد با. است

شما . کند و داراي جاذبه استها زندگی میابر درد در ذهن. و این ابر، ابر درد است. ایران و شاه ایران کور شدند

پیش موالنا هم بشینید او . خواهد شما را از جنس خودش بکشدکشد، مینشینی، میپهلوي یک آدم پر از درد می

. خواهد زندگی را در شما به ارتعاش دربیاوردکشد، میورش میهم حض

هر انسانی که بخواهد پیغام از آنور بیاورد اتفاقاً راجع به این موضوع داریم : گوید کهبه هر صورت آیه قرآن می

غام کنیم، که لزوماً انسان نباید یک پیغمبر خیلی بزرگ باشد، و در قسمت بعدي راجع به آوردن پیصحبت می

وحی ما کمتر . تواند وحی بگیردتواند وحی بگیرد، هر انسانی هم بخواهد میگوید که اگر زنبور میاست و موالنا می

یعنی هم موم داده که جهان روشن بشود و . از زنبور عسل نیست که جهان را هم شیرین کرده و هم روشن کرده

. هم با عسلش شیرین کرده

شیاطین انسانی و جنی قرار داده شده که براي : پیغام از آنور بیاورد در اینصورتبه هر صورت هر کسی بخواهد 

کنند، و اگر پروردگارت فریب مردم همواره گفتاري باطل ولی به ظاهر آراسته و دل پسند به یکدیگر القا می

. بافند واگذارپس آنان و آنچه را به دروغ به هم می. کردندخواست چنین نمیمی
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ن است که هر کسی بخواهد پیغام از آنور بیاورد، شیاطین انسانی و جنی در مقابلش هستند، و این معنیش ای

و بهترین دفاع این است که گفت آنها را به حال خودشان واگذار و مشارکت نکن، توجه نکن، فضا باز . چالشی است

. مخوانبله، این ابیات بسیار مهمند که االن دارم می. کن، واکنش نشان نده

استعانَت جوید او زین انسیاندیو چون عاجز شود در افتتان

خوانید و شب و روز شود، مثل شما که اگر مرتب موالنا مییعنی شیطان وقتی در گمراهی برخی انسانها عاجز می

طلبد از بنابراین کمک می. تواند کاري روي شما بکندنمی. شودکنید، شیطان عاجز میروي خودتان کار می

تمام من هاي ذهنی که در اطراف شما هستند، یا ممکن است من . یعنی از من هاي ذهنی دیگر. انسانهاي دیگر

. شناختیدذهنی دیگري سراغ شما بفرستد که شما تا حاال نمی

استعانَت جوید او زین انسیاندیو چون عاجز شود در افتتان

. هویت شدگی شدهاز جنس هم. انسانهایی که مرکزشان مسخ شدهیعنی 

جانبِ مایید جانب داري ايکه شما یارید با ما، یاري اي

. رسدنگذارید دارد به حضور می. گوید که شما مگر یار ما نیستید، یاري کنیدشیطان به این من هاي ذهنی می

بله، این هم یک آیه است که مربوط به . انی نیستید، بابا طرفداري کنید از ما، نشستیدمگر شما شیط. جانب مایید

:گویددهد که میقسمت آخرش مخصوصاً همین معنی را می. خیلی هم مهم است. همین است

121، آیه )6(قرآن کریم، سوره انعام

ِ َعلَْیِھ َوإِ  ا لَْم ُیْذَكِر اْسُم هللاَّ َیاِطیَن لَُیوُحوَن إِلَىٰ َوَال َتأُْكلُوا ِممَّ ُھ لَفِْسٌق ۗ َوإِنَّ الشَّ ُكْم نَّ أَْولَِیائِِھْم لُِیَجاِدلُوُكْم ۖ َوإِْن أََطْعُتُموُھْم إِنَّ
لَُمْشِرُكونَ 

کنند و شیاطین به دوستان خود القا مى. از ذبحى که نام خدا بر آن یاد نشده است مخورید که خود نافرمانى است

.مجادله کنند؛ اگر از ایشان پیروى کنید از مشرکانیدکه با شما 

ممکن است این قسمت واقعاً مربوط به این است که هر عملی که بدون نام خدا، بدون تسلیم انجام شده، شما 

کنند که با شما و شیاطین به دوستان خود القا می.و این قسمت مخصوصاً دیگر آشکار است. اش را نخوریدمیوه

کنی، شیاطین اگر بماند، دسترسی رسی و شب و روز کار مییعنی اي شمایی که داري به حضور می. دمجادله کنن
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فرستد به سراغ تو، و دهی، در این صورت انسانها را میبه تو نداشته باشد براي اینکه به حرفهایش گوش نمی

. کنند که با شما مجادله کنندشیاطین به دوستان خود القا می

اید و کاري با دیگران ندارید، یعنی اگر کسی که شما روي خود تمرکز کرده. ن پیروي کنید از مشرکانیداگر از ایشا

و مرتب روي خودتان کار کنید، کس جدید یا قدیمی آمد و به مجادله با شما در این مورد برخاست که این چه 

به ستیزه بپردازید . تقلید کنید از او. دهیداگر پیروي کنید و واکنش نشان . کنید و اینهاهست و چرا اینکار را می

. و به حرفش گوش بدهید از مشرکان هستید

هر دو گون شیطان، برآید شادمانگر کسی را ره زنند اندر جهان

گوید که اگرِ انسیان یعنی انسانهایی که از جنس من ذهنی هستند، یک کسی که دارد روي خودش تمرکز می

اگر این آدم را بتوانند راه بزنند و برگردانند، هر دو گون شیطان یعنی هم جنی و هم انسی کند، کرده و کار می

.رفت به حضور برسدموفق شدیم، نگذاشتیم، این داشت می! بهگویند بهمی. شوندشادمان می

منددارند آن دو رشکنوحه میور کسی جان برد و شد در دین بلند

ن دو جور دیو، انسانهایی که من ذهنی دارند و جنیان، جان سالم به در ببرد و به اگر کسی توانست از دست ای

بینهایت او زنده بشود، یعنی در دین بلند شود، نه به حرف شیطان اصلی گوش بدهد و نه به حرف این جنیان و 

گویند واي دند، میکنند به نوحه و عزا، براي اینکه هر دو حسوانسیان در این صورت هر دو جور شیطان شروع می

. غفلت کردیم، درست فعالیت نکردیم، یک نفر دارد به حضور می رسد، حاال چه خاکی بر سرمان بریزیم

بر کسی که داد اَدیب او را خردخایند دندانِ حسدهر دو می

هر دو جور . د موالنا باشدتوانادیب می. تواند باشداگر کسی به خرد زندگی مجهز بشود، ادیب در اینجا رمز خدا می

گویند بلی می. اگر کسی به خرد زندگی زنده بشود. سابند، از روي حسدگوید دندانهایشان را به هم میشیطان می

. از دستمان در رفت

خوب متوجه شدیم که موالنا چه گفت در اینکه قوت و تمکین و ثبات بدست آوریم، اول دعا کرد که انسانها را از 

بعد گفت که . اند و این قدر حسودندهویت شدهبعداً مثال زد که انسانها با چیزهاي آفل هم. ت بدهحسادت نجا

بعد گفت که اگر من هاي ذهنی اینقدر . انسانها را قضا آورده، یعنی من ذهنی انسانها را وارد شیشه کرده فعالً
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و گفت اگر . حضور شما حسادت کنندتوانند بهتوانند براي چیزهاي آفل حسادت کنند، ببین که چقدر میمی

یکی من هاي ذهنی انسانهایی که . ي چالش بوجود خواهد آوردهوشیارکسی روي خودش کار کند، دو جور 

. ي جنی تعریف کردهوشیاراطرافش هست، یکی هم 

کنید، این گوید که شما مگر از ما نیستید، جانب ما نیستید، جانبداري کنید، کمک گفت شیطان به نمایندگانش می

گفت اگر کسی از این چالشها گذشت و در دین بلند شد، اینها عزا . رسد، نگذاریدآقا یا خانم دارد به حضور می

. کنند دندان حسد را به هم مالیدن و تاسف خوردن که چرا گذاشتیم یک نفر به حضور برسدگیرند و شروع میمی

:گویدقسمت بعدي را یک چند خط بخوانم برایتان، می

1226مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

پرسیدنِ آن پادشاه از آن مدعیِ نبوت که آن که رسولِ راستین باشد و ثابت شود با او چه باشد که کسی را 

گوید؟بخشد؟ یا به صحبت و خدمت او چه بخشش یابند غیرِ نصیحت که به زبان می

کند وید انسانی که به حضور برسد، وحی به دلش راه پیدا میخواهد بگاي است که موالنا آغاز کرده، مییعنی قصه

در این قسمت آن را . و این انسان غیر از اینکه نصیحت بکند و اینها، چه چیزي دارد واقعاً، چه چیزي گیرش آمده

. دهدتوضیح می

شاه پرسیدش که باري وحی چیست؟

یا چه حاصل دارد آن کس کو نبی ست؟

پرسد که مدعی نبوت است، وحی چی هست؟ و کسی که نبی باشد باالخره چه گیرش آمده و شاه از آن شخص می

حاصلش چه هست؟ 

خود آن چیست کش حاصل نشد؟: گفت

یا چه دولت ماند کو واصل نشد؟

یعنی کسی اگر به . رسد، چه چیزي مانده که حاصلش نشده باشدگوید که کسی که به پیغمبري میآن شخص می

رسید که نرسیده، چه نیکبختی، چه دولتی، ابدیت خدا در این لحظه زنده بشود، دیگر باید به چه میبینهایت و 
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خواهد بگوید هر کسی که به بینهایت و ابدیت خدا در این لحظه کنید میتوجه می. چه برکتی مانده که به او نرسد

. نویسدیزنده شود به تمام برکات زندگی دست پیدا کرده و زندگی به دلش وحی م

هم کم از وحیِ دلِ زنبور نیستگیرم این وحیِ نبی گَنجور نیست

مثل پیغمبران . تواند پیغام بیاورداي که به این پیغمبر کوچولو شده که ما باشیم، هر کسی میکنیم وحیفرض می

خوانیم، در قرآن ن میو اال. اما کمتر از وحی دل زنبور هم نیست. بزرگ صاحب گنج نباشد، به آن بزرگی نباشد

کند، و شیره را تواند شیره گیاهان را بگیرد و جا در کوهها درست میشود که میآمده که به زنبور عسل وحی می

. کندکند، و از مومش هم جهان را روشن میکند که عسل باشد، و با عسل جهان را شیرین میدر آنجا جمع می

تواند دلش را محل دهد که هر انسانی میدارد این توضیح را می. یستیمخواهد بگوید که ما کمتر از زنبور نمی

اگر این وحی مثل پیغمبران بزرگ صاحب گنج بزرگ نباشد، ولی اینقدر هست که به او خرد بدهد، . وحی بکند

: گویداینجا می. شادي بدهد، زندگی معمولیش را اداره بکند، و دچار درد نشود

1009بیت مولوي، مثنوي، دفتر اول،

آن نباشد شیر را و گور راآنچه حق آموخت مر زنبور را

منظورش این است که به بزرگی جثه . گوید خداوند به زنبور عسل چیزي یاد داده که به شیر و گورخر یاد ندادهمی

داند که این و این چیزهایی می. اینطوري نیست که بگوییم من ذهنی خیلی بزرگ باشد و پر از قدرت باشد. نیست

خوانم که این بله این ابیات را می. کنددارد این تشبیه را می. ي ما که مثل زنبور است، از آن بیشتر باشدهوشیار

:گویدمی. از دفتر اول است. قسمت را خوب بفهمیم

1455مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

تا به گوشِ خاك حق چه خوانده است

شت و خامش مانده استکو مراقب گ

به گوش درخت چه خوانده که این قدر ساکن است، این قدر سکون دارد . خدا به گوش خاك چه خوانده: گویدمی

که همیشه در حال مراقبه است و خامش . شما به درخت نگاه کنید چقدر ساکن دارد و آرامش دارد. و آرامش دارد

. است
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حق به گوشِ او معما گفته استدر تَرَدّد هر که او آشفته است
. تواند راه را پیدا کندهر کسی که در من ذهنی است و شک دارد و دو دل است و نمی. تردد یعنی دو دلی، شک

توجه بکنید هر کسی موازي باشد با زندگی و خرد زندگی به او . داند که این کار را بکنم یا آن کار را بکنمنمی

بیشتر مردم در من ذهنی . ولی هر کسی در من ذهنی است شک دارد. شک نداردبگوید چکار کن، او دیگر 

ها هویت شدگیدانند چه چیزي خوب است، فکرشان بنیان ندارد، فکرشان از همهستند و آشفته هستند، نمی

کسی گوید هرمی. هویت شدگی بروم یا این یکی که اینها با هم متناقضندمن دنبال زیاد کردن این هم. آیدمی

. اینطوري هست خداوند به گوش او یک معما گفته، ولی او نشنیده یا یادش نیست، باید به یادش بیاورد

تا کند محبوسش اندر دو گمان
کآن کنم کو گفت؟ یا خود ضدّ آن؟

کار را گوید اینکه می. هاي انسانی را در دو گمان، در دو فکر محبوس کرده، زندگی کردهيهوشیارتا انسانها را یا 

درست است؟ . بکنم یا ضد آن کار را بکنم

زآن دو، یک را برگزیند ز آن کَنَفهم ز حق، ترجیح یابد یک طرف
آید، آن موقع کنی خرد میشوي، وقتی فضا را باز میشوي با زندگی، وقتی تسلیم میگوید وقتی موازي میمی

. کنیبه کمک آن طرف شما یکی از این دو تا را انتخاب میکه بنابراین . فهمی که کدام طرف ترجیح داردمی

گر نخواهی در تَرَدّد، هوشِ جان
کم فشار این پنبه اندر گوشِ جان

. خواهی هوش اصلیت در من ذهنی در شک و تردید باشد، بنابراین پنبه من ذهنی را در گوش جانت نفشاراگر نمی

شنویم، آن معما را، آن راز را، آن چیزي که ما پیغام زندگی را نمیشنویم، پنبه من ذهنی در گوش ماست، ما نمی

. شنویماالن این لحظه خرد زندگی باید به ما بگوید را نمی

تا کنی ادراك رمز و فاش راتا کنی فهم آن معماهاش را
تا . تا معنی تسلیم را بفهمی. تا قضا را فهم کنی. تا کن فیکون را بتوانی فهم کنی. تا فهم کنی معماهاي زندگی را

کند و رمز و فاش یعنی آشکار و نهان بینی او چه راهی انتخاب میتو بفهمی که باید هر لحظه فضاگشایی کنی، می

.بله. شود به تورمز به صورت رمز گفته می. شودفاش یعنی آشکار است دیده می. را بفهمی
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پس محلِّ وحی گردد گوشِ جان
وحی چه بود؟ گفتنی از حس نهان

یعنی ما هر لحظه یک چیزي از بیرون . شود اگر این من ذهنی گوش جان ما را نگیردپس گوش جان محل وحی می

شنیدید، پیغام زندگی را شما در این لحظه اگر از بیرون نمی. شنویمبنابراین پیغام زندگی را نمی. شنویممی

این . هاي ماستهویت شدگیبیرون هم هم. داردبیرون ما را در تردد نگه میولی هر لحظه صداي. شنیدیدمی

گوید نه مرا زیاد گوید مرا زیاد کن، بعد آن یکی میآن یکی مثل بچه می. گوید مرا زیاد کنهویت شدگی میهم

گوید چه هست؟ وحی می. چرا در تناقضند؟ براي اینکه ما دید زندگی را نداریم. اینها مرتب در تناقضند. کن

شود، و وحی دل به هر دلی وحی می. ها بگوید که وحی فقط مال پیغمبرها نیستخواهد با این صحبتموالنا می

چطور ما این وحی را . انسان کمتر از زنبور عسل نیست که توانسته جهان را شیرین و پر از روشنایی کند

ست؟ آن گفتاري که یا گفتنی که پیغامی که از حسهاي گوید این وحی چه همی. گذاردگیریم، من ذهنی نمینمی

. بله. توانیم ببینیمنمی. ما یعنی پنج حس ما و ذهن و فکرهاي ما نهان است

گوشِ جان و چشمِ جان، جز این حس است
گوشِ عقل و گوشِ ظَنّ، زین مفلس است

گوش عقل و . دریافت من ذهنی استغیر از . شود گوش جان و چشم جان زنده زندگی ما غیر از این حس استمی

دهد که ما باید این لحظه همه اینها نشان می. گوش فکر ما و حسهاي ما یعنی من ذهنی ما عاجز از درك این است

دید من ذهنی را کنار بگذاریم، دید زندگی را دید خودمان بکنیم، از من ذهنی نخواهیم که بیاید . فضاگشایی کنیم

. شما به توضیح بسنده نکنید. بشناسدزندگی را توضیح بدهد و 

صبر کردلفظ جبرم، عشق را بی
و آنکه عاشق نیست، حبسِ جبر کرد

اگر شما این . صبر شدمشنوم، وقتی این چیزها را شنیدم به عنوان عاشق بیوقتی لفظ جبر را می: گوید کهمی

گیرد و شما تاخیر را در من را نمیحرفهایی که امروز زدیم درست شنیده باشید دیگر هیچ چیزي جلوي شما 

عاشق . کندصبر را میعاشق را بی. ترسم و فالن و اینها نداریمذهنی حاال فکر کنم ببینم و نمی دانم و می

. ها را بیندازد و بدود به فضاي یکتایی و از جنس او شودهویت شدگیخواهد هممی
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کند در اینصورت جبر را را ادامه بدهد، و انکار میخواهد من ذهنیهر کسی که هنوز می. هر که عاشق نیست

درست مثل این است که یک نفر، یک نفر دیگر را زندانی کرده، . جبر همین من ذهنی است. حبس خودش کرده

آن زندانی ممکن است به او بگوید، بابا مرا رها کن، مرا آزاد کن و . خودش وایستاده آنجا که یک موقع بیرون نرود

ي هوشیاریعنی ما به عنوان . هستیتا زمانی که من اینجا هستم، تو هم که با من. به زندگیت برستو هم برو

کنیم که انسان باید در من دهیم، و فکر میآمدیم، من ذهنی درست کردیم و من ذهنی را داریم ادامه می

. اش زندگی کند و این جبري است که ما باید اینطوري باشیم، همچون جبري وجود نداردذهنی

ي انسانی مواظبیم این من ذهنی یک موقعی خاموش هوشیاري که االن ما به عنوان هوشیارگوید آن اتفاقاً جبر می

انی کردي و آنجا هم تو خودت را زند. نشود، کوچک نشود، همیشه بزرگتر شود، بابا این حالت را رها کن تو

هر که عاشق . در زندان باز نشود من بروم بیرون، زندان را هم تو درست کردي. ایستادي یک موقعی نیایی بیرون

من هم باید آن را . گوید که به طور ساده این من ذهنی باید باشدنباشد جبر را به زندان انداخته، یعنی خودش می

شنوم و این حرفها را هم گوید که من جبر را میولی وقتی می. ن هستمحفظ کنم، اما نمی دانم که زندانی آ

. صبرانه به سوي آزادي میرومشنیدم، بی

این معیّت با حق است و جبر نیست

این تجلّیِ مه است، این ابر نیست

دفعه متوجه انسان این من ذهنی را رها بکند، یک . کنیم این همراه بودن با خداستگوید اینکه صحبت میمی

و باید اینطوري . شویمبه او زنده می. ما خود خدا هستیم. ایمما با او بوده. خدا همیشه با ماست. شود که با خداست

خواهد خودش را از من فهمیدیم که خدا و خداییت مییعنی ما مدتها پیش باید می. شد و این جبر نیستمی

ما باید در این لحظه حس کنیم که او هستیم و . ري داشته باشیمما نباید کا. گذاریمذهنی رها بکند و ما نمی

شویم ماه، براي اینکه خورشید بگذاریم که خودمان بشویم یعنی او بشویم، و این تجلی ماه است، یعنی ماه، ما می

. کنیم و دیگر ابر نیستیمتابد و تابش خورشید را منعکس میدارد به ما می

***پایان قسمت سوم *** 
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بهجبراینکهکندمییادآوريمنبهجبرلفظشنیدنفقط:گویدمیاینکهیعنیآخربیتدوایندرموالنا

لفظاین، استپذیريانعطافبینهایتخداوهستمخداجنسازمناینکهبهتوجهباونیستاعمالقابلانسان

جبرلفظشنیدنهمینیعنی.کندمیصبربیراعاشقبشود،وحیتواندمیانسانیهردلبهاینکهبهتوجهباو

ذهنیمناینکند،میاعمالمنبهراجبرخودیاراجبرولفظکهچیزياینکهکندمییادآوريمنبهاجبارو

بی، خدائیتوعاشقعنوانبهمنبنابراینونیست،اعمالقابلمنبهواست،آنمقرراتواستذهنواست،

.بشومیکیخداباوحضورفضايباتادوممی صبرانه

انعطافذهنیمنکهچرا.کردهبغلوکردهزندانیراجبرنیست،کارهاینونیستعاشقکههرکسیکهگفتو

اصالکهراجبر، شخصاینو.استقضاوتازپراست،تفسیرازپراست،مقاومتازپروپذیرشعدموناپذیري

. استغلطکاراینیعنی.شدهزندانیآنباهمخودشوکردهزندانیکردهبغلندارد،ماباکاري

راجبراینکهنیستحواسمانوبمانیم،ذهنیمندرمجبوریمماکهبکند،بیداربسیاررامابایدابیاتجوراین

صبريبیهمکوشش. کنیمنمیراهایندرکوششیما. نیستخداکاراینوایمکردهاعمالخودمانبهخودمان

. نیستکاردرجبريگویدمیبعد. بخوانیدرابیتاینخوبکنیدمیتوجه.استذهندريهوشیارتاخیرعدمو

میآگاهاوازانههوشیارشویممیاوانههوشیار، شویممیزندهاوبهانههوشیاراآلننیستیم؟خداامتدادمگرما

.شویم

اینکههستیم،اوماوماستخداوماستهمراهخداوماستباخدااینکهیعنیمعیت، معیتاین،گویدمیاین

راخردشورانورشمادلازخدااینکه. نیستجبراینکهباشد،خداخداباشد،زندگیزندگیاینکه، نیستجبر

منکسیاگر. کهنیستذهنیمن، تجلیاین. استتجلیاین، کهنیستغریبیوعجیبچیزیکاینتاباندمی

انگیزيشگفتچیزیک، کهنیستمشکلیکارکارهااینخالصهو.استغلطاینداند،میتجلیراذهنیش

ماباهمیشهخدااینکهبوده،همیشهمعیتاینوبشودآگاهخودشازانههوشیارمادرخواهدمیخدا. کهنیست

. باشدزندگیبایدزندگیبگوییماینکهمثلباشیم، درستخدامااینکه، کهنیستايتازهچیزیکاینبوده

خودمنندارم،زندگیمنکند،میایجادراجبردارمزندگیمندارم،زندگیمنگفتیمکهزدیمکهحرفیهمین

. باشیمخودمانبایدما، کهنیستجبراینکهباشیم،خودمانمااینکهباشد،زندگیزندگیاینکه، هستمزندگی

تحمیلخودمانبهماوایم،کردهزندانیماکهاستجبرياینکند،پیداادامهبایدکنیممیفکرونیستیماینکه

.بشودمشخصقصهتاخوانیممیرااینها. ایمکرده
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چونکه اَوحی الرَّب الَی النَّحل آمده ست

وحیش پر از حلوا شده ستخانۀ

اینکهوچیه؟وحیکهخواهد،مینبوتمدعیازپادشاهکهکنیممیصحبتايقصهبهراجعباشدیادتاناگر

حاالکهمی دهدجوابایشانوآید؟میگیرشچیخورد؟میدردچهبهپیغمبريوخوردمیدردچهبهپیغمبر

.عسلزنبور، نیستکمترکهزنبورازباشدچیهرماوحی

خانه وحی زنبور عسل پر از وارد شده است،) در قرآن کریم(عسل از آنرو که موضوع وحی پروردگار به زنبور 

.شهد و شیرینی شده است

آیههمینهماینبله. شودمیوحیعسلزنبوربهخوانیممیاآلنکههمقرآندرکهکندمیاشارهداردپس

صحبتچیبهراجعموالناکهبشویدمتوجهشماباشد،تحقیقیکاریککهمی دهمنشانهمشمابهکههاست

:گویدمی. گیردمیکمکچیازکندمی

68،69، آیه )16(قرآن کریم، سوره نحل

ا َیْعِرُشوَن  َجِر َوِممَّ ِخِذي ِمَن اْلِجَباِل ُبُیوًتا َوِمَن الشَّ ْحِل أَِن اتَّ )۶٨(َوأَْوَحٰى َربَُّك إِلَى النَّ

.هایى برگزینسازند خانهدرختان و در بناهایى که مىها و از کوه: پروردگار تو به زنبور عسل وحى کرد که

ِك ُذلًُال ۚ َیْخُرُج ِمْن ُبُطونَِھا َشَراٌب ُمْخَتلٌِف أَْلَوانُ  َمَراِت َفاْسلُِكي ُسُبلَ َربِّ لَِك ُثمَّ ُكلِي ِمْن ُكلِّ الثَّ اِس ۗ إِنَّ فِي َذٰ ُھ فِیِھ ِشَفاٌء لِلنَّ
ُروَن  )۶٩(َآلَیًة لَِقْوٍم َیَتَفكَّ

آید که شفاى از شکم او شرابى رنگارنگ بیرون مى. اى بخور و فرمانبردار به راه پروردگارت بروآنگاه از هر ثمره

و صاحبان اندیشه را در این عبرتى است. مردم در آن است

میعسلزنبورکهحاالکهاستاینمایادگیريیعنیعبرت، استاینهماندیشهوهستیدشمااندیشهصاحبان

میشمعمومازچونکندمیروشنراجهانمومدهد،میتوضیحخودشاآلنوبسازد،موموبسازدعسلتواند

کوچولوکهداریميهوشیاریکعسلزنبورآنمثلهممانکند.کندمیشیرینراجهانهمعسلوسازند

شیرینیازپروکندروشنراجهانتواندمیبشود،خارجذهنیمنازاگرولیاآلن،ماهیکلبهنسبتهست

میرااینهادارد، بدهدعشقبدهد،شاديشیرینیهموجهانبهبدهدخردبدهد،يهوشیارهمیعنی.کند

.گوید
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کرد عالَم را پر از شمع و عسلاو به نورِ وحیِ حق عزَّوجل

وشمعیعنیروشناییازپرراعالماست،بزرگواستگرامیواستعزیزکهخداوحیبهعسلزنبوریعنی

.استکردهعسل

وحیش از زنبور کمتر کی بود؟روداین که کَرَّمناست و باال می

اینتويیعنیاست،صعودحالدرهمیشهوداشتمگرامیرااومنگفتهخدایعنیکرمناستکهانسانگویدمی

انساندلبهیعنی.بودنخواهدکمترزنبورازشودمیاوبهکهوحییاست،زنبورازباالترخیلیوماندنمیفرم

اینبله. بشودخالیشدگیهاهویتهمازمرکزاینکهشرطیبهبرسد،ایزديشاديوایزديخردتواندمیهم

راجعهمبیتچندودهممیتوضیحمنسریعخیلیکهاستمهمیآیۀاین، هستآیهاینبهمربوطهمکرمنا

:کهگویدمیآیهاینو. خوانممیآنبه

میخداکهگیرندمیمعنیاینبهراداشتنگرامی. داشتهگرامیراشماومنیعنیانسانهایعنیآدمفرزندانما

نمایشمعرضبهانههوشیار، همیشههستوبودهماباخداکهرامعیتاینوبشودزندهخودشبهمادرخواهد

.هستیمشریکایندرماوبشناسدماصورتبهتندرفرم،درراخودشوبگذارد

درهستیميهوشیارکهماگویدمیکهاستجالبوداشتیمگرامییابخشیدیمکرامتراآدمفرزندانماپس

همهاینکهذهنازوکند،میيهوشیارمرکبسوارراماهستیمذهندرکهاآلنهمینیعنیدریادروذهن

و.شویمنمیتسلیمماکهآیدمیپیشوقتیچالشهااین. دهدمیعبور، مادرروبرويهستچالشدیدیمامروز

شیطانهایییعنیانسیانوجنیانگویدمیهمهایناینکه. بشویمتسلیمماکهاستالزمچقدرکهخواندیمامروز

میحسادتکههستيهوشیارهرجنی، هستجنیبصورتهموهستآدمهاصورتبهیاهستآدمهادرکه

بله،برسیمحضوربهماکهبگذاردخواهدنمیومابهورزد

اسببررامازندگیاینوبشویمتسلیمهمیشهیعنیبشویم،تسلیمماوقتیکاراینشودمیآسانچقدر

وبکندمرکبسوارهمدریادر، رسیدیمکههمدریابهبگذراند،ذهنیعنیخشکیاینازکند،سواريهوشیار

مثلموجوداتازخیلیبهماکهشدخواهیممتوجهلحظهبهلحظهماوبخوراند،مابهنورغذاهايازهمینطور

خالصه.بکنندتوانندنمیآنهابکنیم،توانیممیماکهکارهایییعنیداریمبرتريجماداتمثلنباتاتمثلحیوان

:شدهنوشتههمصفحهرويدرکههستاین
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70، آیه )17(قرآن کریم، سوره اسراء

ْلَناُھْم  َباِت َوَفضَّ یِّ ْمَنا َبنِي آَدَم َوَحَمْلَناُھْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُھْم ِمَن الطَّ ْن َخلَْقَنا َتْفِضیًال َولََقْد َكرَّ َعَلٰى َكثِیٍر ِممَّ

فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و بر دریا و خشکى سوار کردیم و از چیزهاى خوش و پاکیزه روزى دادیم و بر ما 

.بسیارى از مخلوقات خویش برتریشان نهادیم

ومهمترخیلیخیلیشود،میمادلبهکهوحییکهبشودروشنکامالمطلبتابخوانمهمرابیتچنداین، بله

:گویدمی. استدیگرهر چیزیااست،عسلزنبورازترعشقبهنزدیکوترخردمندانه

65مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

پس بدیدي گاو و خر اهللا راگر بدیدي حسِّ حیوان شاه را

وجسمیيهوشیارهمیناگر. استحیوانیوجسمیهوشیاريیک، ذهندرمايهوشیارکهبگویدخواهدمی

بشویم،یکیاوباتوانستیممیذهنیمنباداشتیم،گرامیکهخدامنظوریعنیدید،میراخدا، ذهنیوحیوانی

يهوشیاراینباکهبگویدخواهدمیهرحالبه.ببیندتواندنمییعنیببیند،راخداتوانستمیهمخروگاوپس

. ماندمیاثربیداشتیمگرامیراانسانآیهاینو.ببینیمتوانیمنمیماراخدا، ذهنیيهوشیاروجسمی

جز حسِ حیوان، ز بیرونِ هواگر نبودي حسِّ دیگر مر تو را

کهکسیهرچوناست،مربوطنفسانیهايخواهشبهکهحیوانیحساینازغیرنداشتیممارادیگريحساگر

هایشخواستههمه، داردذهنیمنعقلدارد،جسمیيهوشیاریاداردذهنیمنحسدارد،حیوانیحس

آنشویممیهویتهمچیزيیکبامایعنی؟ استنفسانیهايخواستهچییعنی. استنفسانیهايخواسته

همقرآنآیهبههمکاريکند،زیادجهاندرراچیزآنخواهدمیجذبقانونبهبنامرکزمان، شودمیمرکزمان

بشودزندهخودشبهمادرکهبودهاینماخلقتازمقصود انسان. داشتیمگرامیراانسانما:گویدمیکهندارد

وکنمزیادرااینهاهستمرکزمدرکهچیزهاییکهاستاینکارممنگویدمی.نداریمچیزهااینبهکاري

، خرگاوداردچیزيهمچونیکهمحیواناست،حیوانیحساینگویدمیولی، دارمرااینهاخواستوخواهش

؟درسته
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کی به حسِّ مشترك، محرَم شدي؟آدم مکَرَّم کی بدي؟پس بنی

کهباشیم،داشتهراذهنیمنعقلبمانیم،ذهنیمنتويهمیشهباشیم،داشتهحیوانیحسماکهبودقراراگر

یعنیمشتركحسبهو.نبودخداارجمندوگرامیآدمبنیدیگرموقعآن، استحیوانیيهوشیارشبیهاین

یکهماو، شنویممیهمماشنودمی، بینیممیهممابیندمیمثال.داریمهمماداردحیوانکههاییحسهمان

موفقجوريچهبیزنسدرکهکنیممیهممابگیرد،جوريچهراکاهکهذهنشدرکندمیمحاسبهجوري

درسته؟.بشویمتوانیمنمیخدامحرماینهابااست،حیوانومامشتركحساینها، باشیم

باطل آمد بی ز صورت رستنتگفتنتیا مصوّرنا مصوّر

پولمثلدید،شودمیکهبیرونییعنیمصورچیزهايبهراجعشمااینکهگویدمی. استمهمخیلیبیتاین

چیزيهمنامصور. هستندچیاینهاکهکنیتجسمذهنتويتوانیمیمصورند،اینها، متعلقاتمثلباورها،مثل

صحبتروحبهراجعکنید،میصحبتخدابهراجعشمااینکه. کنیمتصورتوانیمنمیماراخدا، خدامثلاست

همینهممصور. نامصورنداینها، کنیدمیصحبتمعنویتبهراجعکنید،میصحبتيهوشیاربهراجعکنید،می

بهراجعبیخوديباشی،نشدهرهاذهنیمنازاگراست،باطلاینهاهمهگویدمیگفتنت،جهانیاینچیزهاي

.نزنحرفخدا

حاال.داريحیوانیحسهنوزتوکنی،نمیعملهمراآیهآنونیستیهممکرمورستنتصورتزبیآمدباطل

ولی.استزنبورازباالترخیلی.داشتیمگرامیگفتهخداکرمناست،انسان:کهگویدمیداردقصهآندرالبته

.باشدتواندنمیباشمعسلزنبورخواهممیمنبگویداینکه.باشدانسانبایدانسانیعنی. نهباشدحیوان

نا مصوّر یا مصوّر پیشِ اوست

کو همه مغزست و بیرون شد ز پوست

صحبتمصورچیزهايبهراجعیاکشید،تصویربهشودنمیکهچیزيخدابهشدنزندهیعنینامصورگویدمی

پوستازوغزل،اصطالحبهامروزشدهخونهمهشده،هوشیاريیعنیشده،مغزهمهکهاستکسیپیشکردن

:گویدمیدیگرچیزیکحاال؟ درسته.شدهبیرونشدگیهویتهم
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ورنه، رو کالصّبرُ مفتاح الْفَرجحرَج'گر تو کوري، نیست بر اَعمی

صورتایندرهستی،کوریعنیکنی،مینگاهذهنیمنبایعنیشوي،نمیمتوجهگویممیکهچیزهاییایناگر

یک. گیردنمیایرادتوبهکسییعنی، تگنایعنیحرج. نداردوجودگناهییعنیندارد،وجودحرجیکوربراي

.بیندنمیوچیزيبهزندمیراپایشورودمیراهاگرنابیناییکس

میفکراگرنهور، بروخوبنیست،دارمعنیتوبرايچیزهاایناگر، بیندنمیذهنیمنکهبگویدخواهدمی

کلیداست،گشایشمفتاحصبراینکهبرايکن،صبربنابراینپسدارد،معنیاینهابفهمی،توانیمیکهکنی

.کنیمصبربایدهمهحالهربه. استگشایش

حالتاینازتوانینمیولیاستطورياینواقعاوگویدمیدرستموالناشویدمیمتوجهخردهیکشمااگر

حولماصحبتهاي. بخوانیمهمرااینو.بودکرمنابهمربوطاینهاخواندیم،همرااین.کنیصبربایدبیایی،بیرون

بشودکمشدگیهویتهمحتییابشودخالیشدگیهاهویتهمازانساندلاگرکهمیزنددوراینحوشو

که،پادشاهمقابلکند درمیاستداللشخصآنورسدمیآنجابهپیغامیعنیشود،میوحیمحلبالفاصله

کهگویدمی.اینهاوخوردمیدردچهبهپیغمبروخوردمیدردچهبهوحیاینکهپرسدمیاوازپادشاهچون

.داردچیزاو همهوبخوردچیدردبهخواستیمیدیگر

یاکنیدباورشماکهاستایناست،مثنويمختلفدفاتربهمربوطوکنیممیاآلنکهصحبتهاییاینازمنظورو

اینحاال.بودخواهدایزديپیغامهايگرفتنمحلشمامرکز، شدگیهاهویتهمریختنموازاتبهکهکنیدقبول

راشمادردهاي.استمفیدخیلیشمابرايولینباشد،گنجورنباشد،موالناپیغاماندازةبهاستممکنپیغامها

.دهدمینجاتزندگیروزمرهگرفتاریهايازراشما، دهدمیشفا

ایندانیدنمیوداریدشکلحظهایندراگرو.دهدمیشمابهراهمسرتان، فرزندتانبارفتاروبرخوردروش

وزندگیازگرفتنپیغاموگرفتنوحیاینکهگفتو.دهدمینشانراراهشمابهپیغامآناستآنیااست

راانسانماگفتههمخدااینکهبراينکنیم،عملآنبهتوانیمنمیماماست،سرنوشتشدگیها،هویتهمریختن

بیتچنددراینجاو.انجامیدخواهددردبهاینوبدهدادامهراحیوانیحستواندنمیانسانوداشتیم،گرامی

کنندمیتکفیراینکهبرايشود،میوحیانساندلبهکهبگویندترسندمیهابعضیکهدهد،میتوضیحموالنا

:گویدمیهمینبرايمعمولی،انسانهايبههمبشود،وحیپیغمبرانبههماست،ممکنچطورگویندمیو
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1853مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

وحیِ دل گویند آن را صوفیاناز پیِ روپوشِ عامه، در بیان

، دلوحیگویندمیرااینصوفیانزنی،میکهاستحرفیچهاینکهنکننداعتراضمردمعامهاینکهبرايیعنی

اینباشد،چیاسمشکندنمیفرقیگویدمیموالناولیدل،وحیگذاشتندرااسمش، ایزديوحیگویندنمی

.نویسدمیشمادلبهخداکهاستپیغامیواقعا

وحیِ دل گیرش که منظرگاه اوست

چون خطا باشد چو دل آگاه اوست؟

. کندمینگاهآنجابهداردخدایعنیخداست،منظرگاهدلکهحالیدرکند،میفرقچهدل،وحیبگذاررااسمش

چگونه.استعشقوایزدي استپیغامورودمحلاینجااست،آتشکدهاینجااست،کانوناینجاگفتهمامروز

. باشدخطاتواندنمیباشد،آگاهخدابهانساندلوقتیباشدخطاتواندمی

از خطا و سهو ایمن آمديمؤمنا ینْظُر بِنُورِ اهللا شدي

.با نور الهی می بینی، بنابراین از خطا و اشتباه در امانیاي مؤمن تو 

خدانوربادیگراالنتومومنايشدید،رهاذهنیمنازوکردیدعملراکارهااینشمااگرگویدمیمابهاالن

اي. امانیدراشتباهوخطاازبنابرایندرسته؟.ذهنیمنهوشیاريبانهبینی،میحضورهوشیاريبابینی،می

:کهگویدمیبدهیم،ادامهراقصهبله،. امانیدراشتباهوخطاازبنابراینبینیمیالهینورباتومومن

اي؟خواندهنه تو اَعطَیناك کَوثَر

اي؟پس چرا خشکی و تشنه مانده

مانده اي؟را نخوانده اي؟ پس چرا خشکیده و لب تشنه » کوثر را به تو عطا کردیم « مگر تو آیه 

چراايخواندهاگرخوباي؟نخواندهراآیهاینتومگرگویدمی. خداستفراوانیخداست،نهایتبیکوثراینجادر

کردیمشروعکنمیادآوريبرسد؟تودلبهزندگیفراوانیگذارينمیچراشوي؟نمیتسلیمچراکنی؟نمیعمل

انسانهاحسادتگفتو.شوندمیحسودفانیچیزهايباشدنهویتهمباانسانهاکهگفتمناجاتازآنجا،از

همآنهاکهدارندوجودهمدیگريباشندگانحتیو.برسدحضوربهخواهدمیانسانییکوقتیشود،میبیشتر
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دردستمانازداردخدابندهاینکهبگویدخواهد،میکمکاینهادويهرازشیطانگفت. کنندمیچالشایجاد

بهورفتدردستشانازیکیاگرو.نگذاریدباشید،مزاحمشباشید،مواظببرسد،حضوربهخواهدمیرود،می

عزاوجوندمیرادستشانوزنندمیدستبرراافسوسرا،دستشانمرتباینهاشد،زندهخدانهایتبی

.رفتدردستمانازاینگویندمیوگیرند،می

پساي،خواندهراهاآیهاینتواگر:کهگویدمیمابههماالنو. استروبرآنهاباانسانکهاستچالشیاینهاو

: کهگویدمیهستند،اینهاهاآیهاینوکردهعطاشخصیهربهراخودشفراوانینهایتبیزندگیکهبدانیباید

)108(رآن کریم، سوره کوثرق

)1(إِنَّا أَعطَینَاك الْکَوثَرَ 

)1(را به تو عطا کردیم ) خیر و برکت فراوان ( همانا ما کوثر 

حسادتمامرکزیعنی.ایمکردهعطاانسانیعنیتوبهراخودمانفراوانیماگویدمیراهمیناستآیهیکاین

است؟درست. استفراوانیاست،کوثرجایگاهاینکهبرايپذیرد،نمینظريتنگپذیرد،نمی

:کهگویدمیشدهاینطورکهحاالپس

)2(فَصلِّ لرَبِّک وانْحرْ 

)2(پس براي پروردگارت نماز گزار و قربانی کن 

قربانیکن،کوثراینقربانیوبشناسراذهنیتمنازقسمتهاییوباشتسلیمحالدرلحظهبهلحظهاینکهیعنی

دهد،میتوبهشدنتتسلیمیعنینمازتهمینکهشناساییبایکییکیشدگیهاهویتهماینازیعنی.کنخدا

کوثرتوبرونداینهاچون.کنکوثرآنقربانیرااینها، هامسئولیتحساینباوانتخابهااینباوهاشناساییاینبا

. کردخواهیتجربهرافراوانینهایتبییارافراوانیورا

)3(إِنَّ شَانئَک هو الْأَبتَرُ 

)3(بدخواه تو خود اَبتر است که 

گفتهامروزکهاستدرستکیست؟مابدخواهکیست،. ذهنی هستندهايمنیااست،ذهنیمنبدخواه ما،

حالدرآیاولیآمد،خواهندماسراغبهشیطاندستوربههستند،شدگیهویتهمجنسازکهمرکزهایی

وخدافراوانیقدرتبهشما. ناقصنداینهااینکهبرايبکنند،کاريتوانندنمینه،کهخواندیمباشیم،همتسلیم

متوجهشماکند،خشمگینراشمابخواهدیکیتادارند،ذهنیمنمحدودعقلآنهاهستید،مجهزاوخرد
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راشماکند،پشیمانراشماذهنیمنصورتبهبخواهدیکیتا. باشیدتسلیمحالدرکهشرطیبهشوید،می

ماچیزيچههاهمینفهمیدنبرايبله،است؟درست.خندیدمیشوید،میمتوجهشمابرنجاند،راشمابترساند،

. بوبو،کند؟میهدایتکوثربهرا

1901مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

برد تا خُلد و کوثر مر تو رامیبو قَالووزست و رهبر مر تو را

ایندرکنیدمیتجربهراآنشماودهدمیزندگیبويکهظریفهوشیاريیکشوي،میتسلیموقتییعنی

وخواهد،میدقتولطیف،وظریفموضوعاتاینچقدرکهکنیدمیتوجه. کندمیرهبريراشمااینلحظه،

بهزوديبرویمبگیریمیادمابگویید،چیزيیکآقاخواهندمیمردمبعضیکهنیستاینطوري.خواهدمیتمرکز

. چیزيهمچنیندیگر، نیستبرسیمحضور

خواصالگیري،ایراددرقضاوتدرستیزهدردعوادرشدگیهویتهمدرکردیمافراطآنقدرکهمامخصوصا

که.بنامیماستادراخودمانکنیم،درستراآنهاکنیم،غیبتبگیریم،ایرادمردمازناقصمانعقلباکهگرفتیم

تابردمیترا،مررهبروقالووزستبو.نیستولیزرنگماستادم،گویدمیذهنیمناینکهگفتمیموالناامروز

بله؟برد،میراتویعنیراتومرخدافراوانینهایتبیبهکوثروجاودانگیتابردمییعنیخود،

یا مگر فرعونی و کوثر چو نیل

و ناخوش، اي علیلبر تو خون گشته ست 

توبربود،شدهخونفرعونیانوفرعونبرايکهطورهمینکوثر،وهستیکوچکفرعونوذهنیمنتواینکهیا

و.بماننددردازپرمنتويدارنداصرارکهکسانی. ذهنیمنايمریض،ايبیمار،ايشدهناخوشوشدهخون

.بایستدنگهبانآنجاخودشوکندزندانیرایکیآدمکهاستاینشبیهگفتم.اندکردهزندانیراجبرگفتامروز

وبکناستراحتیکبروهمخودتدارد،فایدهچهاینکردنزندانیآخرکن،رهارااینباباگویدمیعقلخوب

رودوکند،میفرعونرامااینکهداریم،نگهراذهنیمناینبایدگوییممیماماندي؟چهبرايزندانتويبیرون،

کنیم،تجربهرازندگیماما،بهبدهدزندگیاینکهجايبهآیدمیطرفآنازلحظههرکهحیاتآبیعنینیل

کهخدافراوانینهایتبییعنیکوثر،وفرعونیمگریاشده،غصهوغمبهتبدیلبدهد،آرامشمابهبدهدشادي

. بشويبیداربایدمریضاي،ناخوشوگشتهخونمابهنیلمثلرا،ایندادمشمابهگفتهاست،مامال
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3785مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

روداین چنین لطفی چو نیلی می

شودچونکه فرعونیم، چون خون می

مقاومتماچونبشود،مابعدچهارواردخواهدمیرود،مینیلرودخانهمثلخدالطفاینلحظههریعنی

وشویممیبلندلحظههرفرعونیمکهچوندانیم،میاصلرااینوداریمذهنیمنکنیم،میستیزهکنیممی

خونگذاریم،نمیاحترامقضابهوکندکارفَکانکُنوزندگیخردبهدهیمنمیاجازهودانممیمنگوییممی

:گویدمیاالنبلهاست؟درستشود،می

کو ندارد آبِ کوثر در کدواز هر عدوتوبه کن، بیزار شو 

. داردذهنیمنیعنی.نداردراخدافراوانیحیات،آبکدویشدرکهدشمنهرازشوبیزاربرگرد، ووشوبیدار

یعنیعدو،هرازشوبیزارکنتوبه. استآشکاروواضحمستقیم،بسیارکنیممیاالنکهصحبتهاییاینببینید

شوبیزارآنهااز:گویدمیبزند،لطمهشمابهاستممکناطرافتانذهنیمنهرکنید،میکارخودتانرويشمااگر

.ندارندرازندگیفراوانیرا،زندگیشاديرا،کوثرآبآنهاکهچرا

دیگران،تغییربهمیلرساندن،آزاربهمیلخشم،رنجش،نظري،تنگگرفتاري،حسادت،دارند؟چیعوضدر

درکدویشان،دراینها. نیستکوثرآباینهاشوم،میخوشحالمنافتندمیدرددیگراناینکهکردن،نصیحت

اگر. استبشریتدشمناینندارد،رافراوانیندارد،کوثرآبکهکسیوندارند،کوثرآبمرکزشاندرظرفشان،

ماکهنیستایندشمنباش،مواظبموالنا،گویدمیدارد. هستهمشمادشمنکنید،میکارخودتانرويشما

. باشمواظبگویدمیبجنگیم،اوبابرویم

او محمدخوست با او گیر خوروهر که را دیدي ز کوثر سرخ

کوثر،آبواستسالمآید،میطرفآنازلحظهاینکهحیاتآبیعنیکوثرآبازکهدیديراکههرگویدمی

است،سالمفکرهایشاست،سالمتنششود،میبعدشچهارواردزندگیعشقزندگی،خردحیات،آب

خواوبادارد،محمديخوياواست،برکتوخیرازپراست،جوشوجنبازپراست،عشقجنسازهیجاناتش

.کندوريوگرنه. بشورفیقاوبابرو.بگیر
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کز درخت احمدي با اوست سیبحسابتا اَحبّ لـِلَّه آیی در 
بهخداست،برايداشتنشدوستکهبیاییحساببهآدمهاییشماردرتاخدا،برايداشتدوستیعنیهللاحب

کرده،درستخودشازکهنیستذهنیتصویرخاطربهنیست،شدگیهاهویتهمخاطربهیعنی. خداستخاطر

براي.بشورفیقآنبابروگویدمی. نیستمردمقدردانیوتوجهوتأییدخاطربهکند،حفظرااینخواهدمی

بههماوکهاست،رسولحضرتلقبضمندراحمداحمدي،درختازحضور،درختاززندگی،درختازاینکه

همیناحمديدرختمیوهپس. اوستبامیوهاحمدي،درختازهوشیاري،درختازپسبوده،زندهحضورگنج

نهایتبیبهشدنزندهوذهنیمنازهوشیاريشدنآزاداست،روحسالمتیاست،فکرسالمتیاست،سالمتی

است؟درست. آیدمیدرعملبهداردکردیمعطاشمابهراکوثرماگویدمیاینکهو.استکوثربهوخدا

هر که را دیدي ز کوثر خشک لب
تبچون مرگ ودار همدشمنش می

گذاردنمیوداردقضاوتلحظه،ایندرداردمقاومتخورد،نمیکوثرآبواستدردازپرکهدیديراکههر

ازپراست،بدخواهیازپراست،نظريتنگازپراست،محدودیتازپروبرسد،مرکزشبهخدافراوانیکوثر،

. تبومرگماننددار،میدشمنهمرااوهمتوتوست،دشمناین. استخشکلبهایشپساست،بینیعیب

. گریزمیهمآنازگریزيمیتبومرگازکهطورهمان

آشامِ توکو حقیقت هست خونگر چه باباي تو است و مامِ تو
درآنهاکهبدانهست،مادرتیاهستپدرتاینکهولو. توماموهستتوبابايچهباشند،گرمادرتوپدرحتی

دوستباشد،فرزندباشد،مادرباشد،پدرنقشدرچهراشنوندهابیاتجوراین. هستندتوآشامخونحقیقت

آشامخونموالناگفتهطبقآیاهستم،مادریاهستمباباکهمن. کندمینگاهخودشبهآدم.کندمیبیدارباشد

لبخشکخدافراوانیوکوثرازاگرهست،مامانتیاوهستباباتاینکهولوگویدمیموالناهستم؟هایمبچه

. باشدکنندهبیدارباید. کنفرارتبومرگمثلاز اواست،

که شد او بیزار اول از پدراز خلیلِ حق بیاموز این سیر

برايبیاموز،خدادوستیاخلیلازتوراروشاینرا،هاسیرتاینگویدمیوبودتراشبتخلیلابراهیمپدر

. شدزندهحضوربهکهبودانسانیاواینکه
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بنابراینبیاورد،بیرونراهاینازاونبایدپدرشواستتراشبتپدرشکهشدمتوجهشد،زندهحضوربهوقتی

. شدبیزارپدرازاول

دقتا نگیرد بر تو رشک عشق تا که اَبغَض لـِلَّه آیی پیشِ حق

تا در شمار کسانی به شمار آیی که خشم و غضبشان نیز براي حضرت حق است، تا غیرت عشق الهی خلوص ایمان 

.و ایقان تو را مورد طعن و ایراد قرار ندهد

کردندشمنیمنظورواقعااینجادر. کرددشمنیخدارضايبرايیعنیللّهابغضگفتهاینجادرکهیعنی،للّهابغض

تاکنی،پرهیزکنی،دوريتوگویدمیخداخاطربهکهاست،پرهیزوبیزاريودوريمنظورنیست،ذهنیمن

ونرسیحضوربهتوتابشود،تومزاحمآمدکهکسیهرکهبگویدخواهدمی. نکندسرزنشراتوعشقغیرت

. کندوريخدارضايبرايخداراهدریعنی. کندوريازشتونیاوري،درعملبهرازندگیتاصلیمقصود

منذهنیممنآیندهايبدوخوشایندهاشدگیهایم،شرطیخاطربهکهنیستاینخاطربهمادوريبنابراینپس

اینیاچیزایناینکهبرايکنممیدوريمنبلکهنیست،ذهنکاراینگیرم،میخشماوبهیاکنم،میدورياواز

ورا،منذهنیمنکندمیتحریکداردبیاورد،بیرونحضورازبیاورد،بیرونحالمآنازرامنخواهدمیشخص

. مانممیحضوردرکنمدورياوازمناگر

راهااینقبال. بلعدمیداردراشماتوجهکهشدیدمتوجهیکدفعهبرانگیختهراشماحرصبیروندرچیزيیک

. بشويخداجنسازاینکهخاطربهخدا،رضايخاطربهخدا،خاطربهکنیمیدوريروينمیتو. کردیمصحبت

. زدخواهدطعنهزد،خواهدریشخندکرد،خواهدمسخرهخندید،خواهدتوبهعشقغیرتنکنیاگر

اینقدراطرافت،بهدهیمینشانواکنشقدراینتوکهشدهچطور:کهگویدمیمابهخدالحظهایندریعنی

دراست،دارخندهاین. کنینمیتوجهمنبهموقعآنبعدکنند،جذبراتوتوجهتوانندمیاطرافتآدمهاي

اینهاکهشوينمیمتوجهچراتوبدهم،توبهراکوثرمخواهممیهستمتوتوجهدنباللحظهبهلحظهمنحالیکه

هماینبله،. کندبیداربایدبلکهبگیردقرارتفاهمسوءموردنبایدابیاتاینکنیدتوجه. هستندتوحسودهمه

:گویدمیهستبیتمعنی

تا در شمار کسانی به شمار آیی که خشم و غضبشان نیز براي حضرت حق است، تا غیرت عشق الهی خلوص ایمان 

.و ایقان تو را مورد طعن و ایراد قرار ندهد
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نیابی منهجِ این راه رادر تا نخوانی ال و الّاَ اهللا را

نخواهیدرراراهاینوراروشاینروشنراهتونکنی،تجربهعمالواقعا،رااهللاالوالکهموقعیتاگویدمی

دیدبالحظه،ایندرکنیفضاگشاییبشويتسلیمنیامدي،مدتهاکهزمانیتاهست،ذهنیمنکهزمانیتا.یافت

توجنسازمنیعنیال،بگوییوکنی،شناساییرااینهایکییکیوکنینگاههایتشدگیهویتهمبهزندگی

همجنسازکهکنممیانکارمنهستم،فرزندجنسازهستم،پولجنسازکهکنممیانکارمنبیفتد،نیستم،

استممکنباشد،مقامماستممکنباشند،دردهایماستممکنشدگیهویتهماینهستم،شدگیهایمهویت

.استجسدمشخصاتهااینباشد،زیباییماستممکنباشد،هیکلماستممکنباشد،دانشم

دریعنینخوانینکنم،الیکییکیرااینهاتاهویتم،همباهاشمنکهدیگريفانیچیزهر.موالناگفتامروز

.نیستچیزيهمچینشدم،مسلماناهللاالالهالرا،کلمهاینگفتمفقطبگوییکهنهنکنی،تجربهرااینعمل

اهللاالاینبهونیاندازيونکنیالرااینهاهمهتاشدي،هویتهمچیزتاهزارباهوشیاريبعنوانآمديکهشما

تانشوي،زندهاوکوثرواوبینهایتعمقبهنشوي،خودشدر واقع خودش نشوي، عینهمآنونشويزنده

بهکهکنیعوضخواهیمیرادیگراندیگرانی،مزاحمکهزمانیتاحسودي،کهزمانیتانظري،تنگکهزمانی

داري،ذهنیمنپسبرسانم،بحضورراآنهابروممنکهسوزدمیدیگرانحالبهدلت.برسندحضور

منبهبگوکن،البرسندحضوربهکنمکمکدیگرانبهتوانممیمنکهشدیديتمایلاینکن،الهمراآنشما

توجهکنم،کارخودمرويبایدمنتوانم،نمیکهمنبرساند،حضوربهرااینهابرودخدانکند؟خداچراچه؟

نورشود،میساطعاهللاالاثردرکهخردينوربعدبشود،اهللاالبعدکند،السالهشتهفتبایدانسانبکنید

زندهاوبینهایتبهعمالوهستیکیاوباوبودهخداهمیشه کنارفهمیدوقتیشود،میصادراوازکهعشقی

.بودهسادهانقدرفهمدمیکند،میپیداراروشنراهموقعآنشد،

دلهستیم،خداجنسازماکهاستروشنوآشکارراهروشن،وآشکارراهیعنیمنهجرا،راهاینمنهجنیابیدر

تاریکچیزيچهاست،روشناینکند،میبیانخواهدمیجورهرلحظههرماازراخودشواستاومالما

بینکههمینچسبانیم،میفکربهرافکرکنیم،میفکرکههمینشدگیها،هویتهمهمینکلمات،همینکرده؟

اینبجايمن،خدايمن،زندگیگوییممیکههمینآوردیم،درمفهومبهرازندگیکههمینبندیم،میرافکرها

هستیم،خودمانوخداتوصیفهستیم،توصیفدرکههمینکنیم،میکارذهنیاشهمهبشویم،زندهاوبهکه
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بهترشمامالازمندینومنخدايگوییممیکههمینوکردیمتملکراخداومنخدايگوییممیکههمین

.زنممیحرفهااینازکههمینکنم،میمقاومتکههمینهست،منمقاومتوستیزهمایهوهست

داشتندوستیعنیهللاحبهمینبهمربوطکهکوتاهخیلیدیگربخوانماولدفترازهمبیتچندبدهیداجازه

یکابیاتاینانشاهللاکهباشیمدیدههماینوبخوانمسریعراباشدخدابخاطرکردندوريحاالوخدابخاطر

تاباشیمداشتهدشمنوخدابخاطرباشیمداشتهدوستکهایندرموالناگفتچیکهکندروشنبیشترخُرده

:اولدفتردرگوید؟میکجادرگوید،می.خدابخاطرکنیمپرهیزوکنیمدوريوکنیمبغض

3802مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

کردن سزاتیغ را، اندر میانچون در آمد در میان، غیرِ خدا

وشدگیهاهویتهمشدمرکزمآمد،هیجانمآمد،خشممورفتبینازحضورمثابتم،قسمتمنوقتییعنی

اینو.کنمعملنهوکنمفکریعنی نهبکنم،غالفراتیغمبایددهم،مینشانواکنشدارموشدبستهدیدم

.ماستهمهبرايدستورالعمل

تا که اَبغَض لـِلَّه، آید کامِ مننامِ منتا اَحبّ لــِلَّه، آید 

اینوخدابخاطردارممیدوستکهباشمآدمهاییزمرهدرمنیعنیبشود،مننامخدابرايداشتندوستتا

.شدگیهاهویتهمازیکیبخاطردارمنمیدوستمنچونبشود،آشکارمناصلومنماهیتکهشودمیسبب

چهببینید.خدابرايداشتدشمنوخدابخاطرداشتدوستاصطالح،تادوهستمهمخیلیکلمهتادواینو

پناهمدتییکازپسکند،تحملرادردشتواندنمیوکشد،میدردفرديذهنیمندرانسانافتد،میاتفاقی

مناینآیدمیبنظروکندمیجمعکارهايوقفراخودشانساناوقاتگاهیجمعی،ذهنیمنبهآوردمی

مردمبهخواهممیفقطخواهم،میپولنهمنگویدمییکیهاموقعخیلینشده،ذوبولیشد،ذوبذهنی

.شودمیتشکیلجمعیذهنیمنازاش مناعظمقسمتفردي،ذهنیمنجايبهوکنمخدمت

وشود،میتحملقابلغیرخیلیفرديذهنیمنفرد،ازیکیآید،میجمعازیکیدارد،قسمتدوذهنیمن

خانوادشعضوتواندمیآدمکند، حتیمیجمع موکولبهآدمهمیشهراذهنیمنازقسمتییکنتیجهدر

دربایدمردمزیاديتعدادیعنیباشد،مذهبییکعضوباشد،باشگاهییکعضوباشد،گروهییکعضوباشد،

در.هستمهمخیلیاالنمنبرايآنهاتوجهوتاییداماباشم،آنهاازیکیهممنوباشند،مشتركچیزهایییک
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جمعخواهد،میچیجمعکهدارد،اینبهبستگیمنداشتندشمنومنداشتندوستهاموقعخیلینتیجه

دارد؟انتظاريچه

فالندشمنماخانمآقا،جمع،خوشاینددیگران،خوشایندبرايداریمدوستطوريهمینماهاموقعخیلی

دواینباهااینکند،میفکرطورياینماجمعهستیم،طورياینماکهاینخاطربههستیمدینفالنوقبیله

.خدابرايداشتدشمنوخدابرايداشتدوستیعنیهللاحبخواند،نمیمطلبتا

وذهنبهآمديشماوشدکنریشهشماثابتقسمتاینکهکرديحسکهاینمحضبهگفتهاولخودش

کام تاگویدمیغالف،توبگذارراعملوفکرتیغشد،قطعزندگیعشقشد،قطعزندگیخردشدي،سطحی

من هم بیزارم، من هم عین شما بیزارم، . من، مراد من از این نمی آید که شما تائید کنید که من از چیزي بیزارم

من هرچیزي را که، موالنا دارد می گوید، این . کام من آن است که به زندگی زنده بشوم.کام من آن نیست

هرچیزي که توجه من را می دزدد من با آن دشمنم وکام من از زنده . نصیحتی است که ما االن قبول می کنیم

از فرد یا حتیشدن به زندگی می آید، نه دشمنی بخاطر یکی از مشخصات من ذهنی خودم که از جمع می آید،

.می آید

براي این که گروه ما از من خوشش بیاید من هم . این بدآیندها و خوش آیندها بوسیله جمع به ما تحمیل می شود

بله من هم خوشم می آید از این ها، من هم دوست . من هم دشمن این ها هستم. هرچی شما می گویید قبول دارم

شما باید آن قسمت از من ذهنی تان را که به جمع وابسته است را . ستاین درست نی. نه این درست نیست. دارم

.بله این هم حدیث است. خوب بشناسید

هر که براي خدا ببخشد و براي خدا امساك کند و براي خدا دوست بدارد و براي خدا دشمن دارد و براي خدا 

.ازدواج کند همانا ایمانش کمال یافته است

درست است؟. همانا ایمانش کمال یافته استنکند با بودن و با حضور ازدواج کند،یعنی با من ذهنی ازدواج 

تا که اَمسک لـِلَّه آید بود منتا که اَعطا لـِلَّه آید جود من

توجه می کنید . تا بود من یعنی بودن من، امساك و پرهیز بخاطر خداباشد. تابخشش من بخشش درراه خداباشد

خودداري می . لحظه ما ازآن امساك می کنیمکه دراین حالت ما هرچیزي را که می خواهد توجه ما را ببلعد دراین

.واضح است معنی بیت. بخاطر اینکه این بودن را نگه داریم. کنیم
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ام، نیم من آنِ کسجمله لـِلَّهبخلِ من لـِلَّه، عطا لـِلّه و بس

ید این را بگوئید که من مال هیچ کس نیستم، هیچ نیرویی، هیچ هم هویت شدگی از بیرون نمی تواند شما می توان

پس شما مال خدا هستید و مال . اگر شما بوسیله چیزي دربیرون کنترل نمی شوید. ادعا کند که صاحب من است

همه چیزم . داست و بسپرهیزم، بخاطر خداست و بخشش ام بخاطر خ،یعنی بخل ام، دوري ام. کسی نیستید

.یا باید اینطوري باشیم. بخاطر خداست و من مال کسی نیستم

کنم، تقلید نیستو آنچه لـِلَّه می

نیست تَخییل و گمان، جز دید نیست

می گوید آن چیزي که براي خدا می کنم، معلوم است که دراین لحظه من صفر هستم، کامال موازي با زندگی 

می . ومتی ندارم، و هیچ دانشی غیر از این لحظه که زندگی به من می دهد، من ندارمهستم، هیچ ستیزه و مقا

. گوید این که براي خدا می کنم، بخاطر این نیست که به تو نگاه می کنم، چون تو آنطوري می کنی من هم می کنم

بلکه جز دید . یدنه، این خیال نیست، فکر نیست، از فکرهاي هم هویت شده نمی آ. یا جمع می کند، می کنم

عدم است و زنده شدن به اش هم هویت شدگی ها بیفتد، همه. زندگی نیست، براي اینکه مرکزم از جنس خداست

. خدا

امآستین بر دامنِ حق بستهامز اجتهاد و از تَحرّي رسته

. را با ذهنم هدایت می کند، نمی کنداجتهاد را اگر بگوئید یکی من. یعنی به وسیله من ذهنی کوشش نمی کنم

قبله ام کجاست؟ موازي ام با زندگی، دراین . تحري یعنی جستجو، من قبله ام را پیدا کرده ام، دنبال قبله نیستم

و درنتیجه دستم . و این فضاي گشوده شده که بی نهایت است و شامل کوثر است قبله من است. لحظه تسلیمم

. امرامحکم بردامن خدا زده

ز اجتهاد و از تحري رسته ام، دیگر دنبال قبله نمی گشتم، قبالً قبله را نمی شناختم، با من ذهنی دنبال خدا می 

نه خودم باید جد و جهد کنم و االن این مرکزم این قدر گشوده شده،.عبادت کنم،گشتم، من کدام ور نماز بخوانم

.م کامل می شویم دراین لحظه گرفتیم دامن خدا راپس معلوم می شود وقتی تسلی. نه جستجو کنم با ذهنم
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بینم مدارگردم، همیور همیبینم مطارپرَّم، همیگر همی
مطار یعنی محل پرواز، اگر می پرم بعنوان هوشیاري، محل . اگر می پرم در فضاي یکتایی، محل پرواز را می شناسم

اینطوري نیست . و اگر در بیرون می گردم در مداري، براي کاري، آن را هم می بینم. پروازم را می بینم، می شناسم

آن ور، نه، من االن به وسیله زندگی هدایت می شوم، که من ذهنی من را کنترل کند، کورکورانه بکشد این ور،

خرد زندگی می ریزد به فکر و عملم هرلحظه و می دانم کجا می پرم و اگر در بیرون هم کاري می کنم مدارم را می 

. بینم

ماهم و خورشید پیشم پیشواور کشم باري، بدانم تا کجا
رانه می کشم، می دانم تا کی باید درد هوشیارانه بکشم، تا اعتیادم تمام بشود اگر باري می کشم مثال درد هوشیا

اگر زحمت می کشم و دارم دنبال کاري هستم، می دانم دنبال چه کاري هستم، تا کجا باید زحمت . به جهان

، اصال نمی اینطوري نیست که این من ذهنی من را بیگار بکشد، یک عمر با من ذهنی ما بادام پوك کاشتیم. بکشم

دانیم براي چی؟ نمی دانیم براي چی این قدر پول جمع می کنیم؟ 

نمی دانیم چرا این قدرمثالً ما حرف می زنیم؟ نمی دانیم چرا با بچه هایمان اینطوري رفتار کردیم؟ چرا با 

ی باید این کار را همسرمان این قدر دعوا کردیم؟ چرا با مردم این قدر دعوا کردیم؟ منظور ما چی بوده اصال؟ تا ک

براي اینکه ماه هم نور خورشید را منعکس می کند، . ورکشم باري، بدانم تا کجابکنیم؟ چرا این قدر بار می کشیم؟

.پیشواي من خورشید است، خورشید دراینجا زندگی است، خداست

محل فرود وحی می ببینید، این گفتگوها نشان می دهد که مرکز انسان وقتی خالی شد از هم هویت شدگی ها،

شود، خرد می شود، عشق می شود، و مثل ماه که خورشید به آن می تابد، نور را می تاباند و در فضاي یکتایی می 

دربیرون هم کار می کند، می داند این کار براي چی است؟ تا چقدر باید بکند؟ و حتی االن درد . داند کجا می پرد

گفت اگر ال و اال اهللا را نخوانی، راه . رانه می کشد، براي اینکه ال کندهوشیارانه می کشد، می داند درد هوشیا

.روشن این راه را نخواهی دید

بیش ازین با خلق گفتن، روي نیست
بحر را گُنجایی اندر جوي نیست

دیگر بیشتر ازاین با خلق گفتن به صالح نیست، چرا؟ ممکن است ایجاد سوء تفاهم بکند، موالنا می گوید البته، 

اقیانوس را نمی توانی در جوي جا بدهی، بحر یکتایی را نمی توانی در من . براي اینکه دریا درجوي نمی گنجد. بله
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ن من ذهنی را بشناسیم و اجازه بدهیم زندگی یواش یعنی چی؟ یعنی همه ما باید سعی کنیم ای. ذهنی جا بدهی

و تازمانی که این هست، . یواش این را کوچک کند، کوچک کند، کوچک کند، تا جایی که هیچی از آن باقی نماند

نمی توانیم ما خدا را این تو بگنجانیم، از کوشش هاي بیهوده باید دست برداریم، باید تسلیم واقعی بشویم، 

روي مرکز ما کار کند، و آن زمانهایی که تسلیم هستیم، می دانیم که کجا داریم می پریم، با چه بگذاریم زندگی

.دیدي می بینیم، و چه قدر دیگر باید درد بکشیم که از شر این هم هویت شدگی ها رها بشویم
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